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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugig. 

KELETAS METŲ atgal, ra
dio kalboje, Prof. Senn Phila-
delphijos Lietuvius jspėjo lau
kti tragingos valandos, kada 
Washingtono. užsienio politi
kos linija, gali buti, nevisai 

t atitiks jų troškimams Lietuvos 
feisvės klausimu. Nesenai įvy
kusių didžiųjų konferencijų ty
la daugeliui Lietuviu teikia ne
rimo, bene ta valanda jau čia. 

Bostono Darbininkas, pavyz
džiui/ Vyskupų konferencijos 
pareiškimo mintį pasekdamas, 
rašo: "Deja, musų vyriausy
bė pradėjo svyruoti kovoje už 

- Ikšiol tvirtai palaikomus prin-
Mpus. Ji matomai vengia sa
lto pareigos, aiškiai ir ryžtn-

i.gai paremti nepriklausomybę 
tų krikščioniškų valstybių ku
rios Rusijos pasienyje randa
si". Amerikonas, gali buti, 
jiesutiks pareiga skaityti ma
lu tautų nepriklausomybės gy-

•" iiimą. Tai Amerikos idealas, 
bet ne pareiga. Amerikos par
eiga yra karą laimėti ir patik
rinti tokią taiką kad ateityje 
Amerikos piliečiams nereiktų 
kraujo lieti ir pinigus leisti. 
Jei patikrinimo eigoje Lietu
vos laisvė žus, Amerika nejaus 
savo pareigose suklupus. 

• 
REALISTINIS nusiblaivini-

nimas juntamas ir Amerikonų 
visuomenėje. Anne O'Hare Mc-
Cormick, po Roosevelto-Stalino 
konferencijos, New York Ti-
tlies rašydama, sako: 'rKonfe-

; Jjpncijos, labiau negu ktiris ki
tes karo įvykis, musų visuo-

* frienėje kaukštelėjo blaivinan
čiu faktu kad Amerikos daly

vavimas pasaulio sprendimuo
se nereiškia priėmimą to ko ji 
nori. Vadų pasitarimai pabrėž
tinai moko kad pasaulio politi
ką nustatys konferencijos, ku
riose Amerikos idėjos gali bu
ti nugalėtos". Amerikos bal
sas, kitais žodžiais tariant, ne
bus solo balsas. Giedos Angli
ja, giedos'ir Rusija. Visų bal
sus teks derinti. 

• 
RUSŲ GIESMĘ šiomis die-

, nomis pakartojo "draugas" Pa
leckis, Karas ir Darbo Klasė 
Štirnale. Skolintu balsu giedo
damas, jis tvirtino buk Lietu
vos nepriklausomybė po 1918 
metų buvus 'netikras dalykas', 
nes Lietuva buvus "imperialis
tų įrankis". 

Kaip žemai Rusų, propagan
da kritus jei turi vartoti mu
sų 1914-1918 metų socialistų 
(kaip Grigaitis) argumentą! 
Pagal Paleckį, Lietuviai jau 
"sykį amžių amžiams amžinie
siems" savo gyvybės klausimą 
išsprendę ir brangaus "laisves 
čarterio" niekas neatiduosią. 
Jie nutarę prisidėti prie Mask
vai, Ir nemano pasitraukti, 

• 
JEI AMERIKOS balsas ne

bus solo tai Rusija taip pat, 
kaip užsimerkęs gaidys, viena 
negiedos. Teks derintis prie 
seno papročio: "Tu man duok 
šitą, aš tau duosiu šitą". Ru
sams reikės maisto, drapanų, 
mašinų, technikos reikmenų, 
taikos-. . Tą tik kapitalistinis 
pasaulis, jau sykį Rusiją nuo 
nazių išgelbėjęs, tegalės duo
ti. Tokiu įbudu, Rusijai teks 
savo balsą prie Amerikos de
rinti. O Amerikos balsui sti
prios įtakos turės ne vien A-
merikos paskelbti idealai bet 
jr patriotingų Amerikos Lietu
vių veikla. Jie šimtu nuošim
čių remia Ameriką priešus nu
galėti. Ir jie šimtu nuošim
čių turi teisės priminti Ame
rikai savo pageidavimus Lietu
vos likime, štai kodėl bend
ras, visų Lietuvių darbas svar 
bus. štai kodėl busimas visv 
Lietuvių Seimas New Yorke 
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Rusai Inejo Lenkijon, Skaito J; Sava Teritorija 
New Yorko Seimui Teks Ginti Lie

tuvos Likimas 

KUR RUSAI IS1VER2I; tĖNKIĮON 
D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Sausio 4, raudonoji ar
mija įžygiavo j buvusią 
Lenkijos teritoriją, 50 my
lių frontu. Vokiečiai at
stumti toje vietoje kur su
eina Baltgudija ir Ukrai
na, buvusios po Lenkų val
džia po pereito karo. 

Tai yra tos dalys kurias 
Hitleris atidavė Sovietams 
1939 metų karo pradžioje, 
ir Maskva nesnaudžia sku
bėdama pasauliui paskelbti 
jog "raudonoji armija 'iš-

Vardan Lietuvos laisves 
visi važiuokime į Seimą! 

Bolševikai kanda Will
kie. Willkie, kurį 1942 m. 
Sovietai draugiškai priėmė 
ir manė padarę ji "drau
gu", dabar susilaukė bolše
vikų vilko dantų už jo pa
rašytą straipsnį, kuriame 
jis neprielankiai Sovietams 
kalba minėdamas Lenkiją 
ir Pabaltijo šalis. Maskva 
vėl paskelbia kad "Pabalti
jo tautų klausimas yra pa

laisvino' Vakarinę Baltgu-ičios Sovietų Unijos reika-
diją ir Vakarinę Ukrainą las ir į tą reikalą Mister 
iš po Lenkų jungo". 

Sovietai laiko tas žemes 
neatskiriamomis R u s i j os 
dalimis. Primena kad 1939 
metais tų sričių gyventojai 
"nusibalsavo patys prisidė
ti prie Sovietų ir prašė kad 
butų priimti { Sovietų So
cialistines Respublikas", ką 
Maskva padarius, ir dabar 
raudonajai armijai "išlais
vinus" Baltgudiją, ji "vėl 
žėrės kaip skaidrus brili-
jantas didžiojoje Sovietų 
unijoje". 

Pirm Rusų įžengimo j 
tas sritis, Londone esanti 
Lenkų vyriausybė in exile 
sakoma pranešus Lenkijoje 
veikiantiems po žeminiams 
Lenkų kariautojams nesi
priešinti Rusų inėjimui, ti
kėjosi Rusai elgsis žmoniš
kai. Rusams nesipriešinti 
patarė ir Anglija. 

Iš Maskvos skelbimų iš
rodo kad Lenkijai, kaip ir 
Lietuvai ir kitoms Rusijos 
kaimynėms, nereikės jokių 
sutarčių su Rusija, Stali
nas apsidirbs su jomis sa
votišku budu. 

Washingtone Sausio 5, 
Sekretorius Hull ir Britų 
ambasadorius Halifax tu
rėjo pasitarimą kaip išven
gti tolimesnių skilimų tarp 
Lenkų ir Rusų. 

Tas pats likimas laukia 
ir Lietuvos. Lenkai tuojau 
šoko darbuotis ir landžioja 
po valdžių įstaigas Londo
ne ir Washingtone žiūrė
dami kaip išgebėti Lenkiją 
nuo bolševikų pavergimo. 

Lietuviai neturi nei savo 
valdžios in exile. Reikalin
ga skubiai sudaryti nors 
specialis komitetas Lietu
vos reikalus ginti. 

Toks komitetas gales bu
ti sudarytas Amerikos Lie
tuvių Seime, kuris šaukia
mas Nęw Yorke Vasario 5 
ir 6 d., Hotel Pennsylvania. 

MUSŲ KOVINGAS nuotai
kas gerai nusako Vabalninku 
poeto K. Žitkaus, Italijos dvio-
vininkų saįąętoęiįej*,- sąrafoįaa 
eilėraštis: 

Tegu man neaušta 
aptemę rytai, 

Kekeiksiu aš naktį 
neramią, ir juodą; 

Dabar aš žinau 
kad kryžiaus kelias 

w (Jyvjlbę ir laisvf 

Willkie neprivalo kištis." 
Tą patį Maskva pasako 

ir Suomijos ir Lenkijos at
vejais. Bara Willkie kam 
jis "drumzdžia vandenį"— 
gadina Rusijos draugingu
mą su Amerika 

"BLACKOUT" VISA
ME* PABALTIJYJE 

Rusams artėjant, Vokie
čiai įsakė Latvijoje, Lietu
voje ir Estijoje nuo Sausio 
1 dienos naktimis laikytis 
griežto "blackout", apsau
gojimui nuo Rusų naktinių 
atakų lėktuvais. 

Raudonųjų artėjimas su
kelia paniką Pabaltijo ša
lyse, kartu ir Rumanijoje, 
kur Rusai visai prisiartino, 
įsiveržę Lenkijos buvusion 
teritorijon. t 

PACIFIKO KARAS 

Amerikos marinai užim
dami Cape Gloucester ant 
New Britain salos padarė 
Japonams tukstantin ius 
nuostolius. 

U. S. lakūnai vėl bom
bardavo Marshall salas ir 
darė smarkų ataką Rabaul 
tvirtovės. Numušė 17 Ja
ponų lėktuvų. 

Iš Ixmdono skelbia jog 
iki šiol Hitlerio karo nuo
stoliai pasiekė šešis milijo
nus vyrų užmuštais, sužei
stais ir paimtais nelaisvėn. 

Tai gal ne iš tikrų šalti
nių žinios: iš Maskvos jau 
du metai atgal skelbta kad 
Vokiečių išmušta apie 15 
milijonų 

/ »t - -i.;, v 

s- i! •'"* 

Berline liko be namų ar
ti pora milijonų žmonių — 
taip neliaujamai Berlinas 
Alijantų lėktuvais sprogdi
nama*. 

VOKIETIJA V£L LA
BAI APSPROGDIN-

TA 

Amerikos ir Britų lakū
nai darė smarkius atakus 
Vokietijos nuo Kiel subma-
rinų stoties iki Bordeaux, 
Prancūzijoje. , 

Numesta virš 3,000 tonų 
bombų, padaryta milžiniški 
nuostoliai. 

Numušta 95 Vokiečių or
laiviai kurie pasitiko bom-
berius jiems sutrukdyti. 

Amerikiečiai prarado 12 
lengvų lėktuvų ir 25 bom-
berius šiame žygyje. 

Italijoje, Vokiečiai sku
biai statydina stiprią tvir
tovių liniją kelių mylių plo
čio skersai Italiją, sulai
kymui Alijantų jiegų ver
žimosi Romos linkui ir už
kariavimui likusios Italijos 
dalies. 

Brigai ir Amerikiečiai tę
sia kad ir mažus- laimėjir 
mus pačioje 'Italijoje ir iš 
pietinės Italijos daro nuo
latinius oro atakus Vokie
čių Jugoslavijoje ir šiauri
nėje Italijoje. 

MOSCOW i| 
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SMOLENSK ORSH 
Main Battle Line on 
July 12 When Russians 
Began Titanic Drive 
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MELITOPOt 

G e 1 žkeliečiai reikalauja 
daugiau mokesties. Noit 
^elžkeliečių streiko išven
gta tačiau 15-kos ne-ope-
ruojančių gežkeliečių uni
ją veda atkaklias derybas 
PU Prez. Rooseveltu, reika
laujant kad jiems algos bu
tu padidintos, kaip jie iš 
seniau pradėjo už tai ko
voti. 

šiame vaizdo Vaitas viduryje plotas parodo kie Rusai 

Washington, D. C.—Pra
dėta bruzdėjimas iškelti 
Kongrese reikalavimą kajt 
Karo Maisto administraci
ja duotų daugiau maisto 
iš savo sandėlių civiliniams 
sunaudoti. Laikas nuo lai
ko del betvarkių pasitaiko 
daug maisto sugenda ir iš
metama, o tas maistas ne
patenka žmonėms. 

Štai Philadephijoje pri
siėjo išmesti milijonas sva
rų geros mėsos vien del 

i betvarkes kokia susidarė ii 
kariškų užsakymu. 

ta Poland (tai pries- ... ... 
tai. k'nww^n ir žitonv'r," fwane t^rpe Sovietų jiegos jau ii 
stūmė Vokiečius ir inrjo i senąją Lenkiją, lai vis dar yra 
Ukraina, tačiau ta žemė buvo Lenkų valdžioje, čiaurjje, 
prie Nevelio ir Polocko, raudonieji stovi arti Latvijos ir 
Lietuvos. 

LAUKIA ĮSIVERŽI
MU TRUMPOJE 

ATEITYJE 

Vokiečiai tikisi kad bė
gyje dviejų savaičių gali 
įvykti Alijantų jie.^ų pasi
kėsinimas veržtis Europon 
iš vakarų ar tai per Britų 
kanalą į Prancūziją ir Ho-
landiją, ar per Šiaurės ju
rą į Norvegiją ir Daniją. 

Maršalą Rommel pasky
rė apsigynimo jiegų vadu. 

PER NAUJUS ME
TUS ŽUVO 237 

Bara Rooseveltą del Užsileidimo 
Wendell L. Willkie ?avo vie-, i| sustiprinti, ir kai sustiprė-

Anglies šioje šalyje per 
^$943 metus pagaminta arti 
numatyto saiko — produfc* 
eija buvo 97 nuoš., nežiną 
rint generalinio streiko W 
kitų trukdytų. 

Iš numatytų šešių šiml 
milijonų tonų iškasta 
milijonai tonų. 

Per N&ujų Metų šventę 
visoje šalyje kiek surinkta 
žinios, žuvo 237 asmenys. 
Iš ju 145 užmušta trafiko vybės šio karo reikaluose jau 

name rašinyje pareiškia jog 
Stalinas prasimušė pirmyn Į 
"žymiausią paskirą tarptauti
nį statesmeną". Willkie sako 
jog jo nuomone Prez. Roose
velt nėjo "gana toli" pastaro
se Maskvos, Kairo ir Tehera
no konferencijose. Roosevelt 
nepasiėmė vadovybės išdirbi-
mui dviejų pagrindinių reikme
nų — politiško pamato tarp
tautiniam kooperavimui ir eko
nominio pamato tarptautinei 
prekybai ir plėtimui, šiądien 
viso laisvo pasaulio žmonės 
laukia ekonominės ir politinės 
vadovybės iš Suvienytų Vals
tijų prezidento. 

Roosevelto neėmimas vado-

jęs Stalin?.;- pradėjo visomis 
pusėmis kaip jautis baubti "aš 
reikalauju tų šalių, reikalauju 
šitų", Prez. Roosevelt nepada
rė jokių aiškių pareiškimų ką 
jis mane apie tų šalių ateiti. 

VOKIETIJA BUS SU
MUŠTA ŠYMET 

nelaimėse, kiti kitokias ne
laimingas mirtis sutiko. 

13 užsimušė. • Sacramen
to, Cal. — Karišku lėktu
vu skraidant, užsimušė 13 
armijos karių. 

Washingtone teisiame 30 
Vokiečių kurie konspiravo 
su nazių vadais nuversti 
Amerikos valdžią. 

Vengrijoje, kaip prane
ša, suimta apie 4,000 asme
nų kairiojo sparno, kurie 
pradėjo smarkią agitaciją 
už paskirą taiką su Alijan-
tais. 

Japonų ir Kinų mušiuo-
se ryžių auginimo srityje, 
nuo Lapk. 7 iki Gruodžio 
vidurio abiejose pusėse su
žeista ir užmušta 100,000, 
iš jų apie 40,000 Japonų. 

Per 1943 metus Japonai 
operuojanti Kinijoje turė-

. įo 160̂ 000 vyrų nuostoliu 

Milane, Italijoje, laido
jant nužudytą fašistą vir
šininką, iškilo gatvėje su
sirėmimas tarp Italų fašis
tų ir jų šalininkų Vokiečių 
iš vienos pusės ir Italų 
partizanų iš kitos. Užmuš
ta apie 20 žmonių. 

Prašo daugiau kraujo. 
Amerikos Raud. Kryžius 
skelbia kad reikalinga dar 
5 milijonų puskvorčių dau
giau kraujo kareiviams ir 
jūreiviams užjuriuose gel
bsti nuo 

dabar jaučiamas visame pašau 
lyje. šiądien Afrikoje, Azijo
je. Europoje, Pietų Amerikoje, 
net čia pat Suvienytose Vals
tijose, žmonės neklausia ką p. 
Roosevelt toliau darys, neklau
sia ką premjeras Churchill to
liau darys. Jie klausia ką to
liau darys Stalinas. 
» Suv. Valstijos bent laikinai 
nepajiegė paimti vadovybės — 
politiškai, ekonomiškai ir mo
raliniai. Stalinas — ir iki tam 
tikro laipsnio idėjos kurias jis 
atstovauja — paėmė visą pir
menybę, — sako Willkie. 

Jis toliau privedžioja kad to
kie svarbus .klausimai ką Ru
sija darys su politiška laisve 
Suomijos. Lfenkijos, Pabaltijo 
šalių ir Balkanų, lieka neaiš
kus, ir sako del to Republikc 
nų ir Demokratų partijų gru
pės dirba pasinaudojimui pro
ga savo politikai iš to ką Ru
sija darys su tomis šalimis. 

šios pastabas Prez. Roose
veltu i yra vietoje, nes jis per
daug Staliną glostydamas už-

Amerikos kalo laivyno 
Admirolas King pareiškė, 

^*s; remiantis Alijantų aukštų
jų vadų suplanavimu, Vo
kietija bus sumušta 1944 
metais, Japonija — 1345 
metais. " ^ 

Kongreso nariai taip pat 
tiki kad 1944 metais Vo
kietija bus pilnai nugalėta, 
tik karas su Japonija gali 
užsitęsti iki 1946 arba net 
iki 1947 metu. 

TURKIJA, kaip tėmyto-
jai spėja, randasi visai ant 
briaunos stoti j karą Ali
jantų pusėje. Britai teikia 
Turkijai gausiai kuro reik
menų ir ginklų. 

Bulgarijoje tikimasi vy
riausybės atsistatydinimo. 

Bulgarai norėtų taikytis 
su Alijantais, bet nori gro
bio, kaip ir Rusai. 

Vokiečiai skubina paim
ti Bulgariją į savo griežtą 
kontrolę, kad ji neatsime-

Ruošiasi politikai. CIO 
prezidentas Murray ruošia 
$700.000 fondą 1944 metų 
prezidento ir kongreso na
rių rinkimų kampanijai. 

Po partijų konvenciją, 
kada jau bus nominuota 
kandidatai, snręs kuri par
tija ar kuris kandidatas 
remti. 

Montreal, Kanada.— Su
streikavo 2000 kitų miesto 
tarnautojų, šį kartą mėsos 
inspektoriai, pieno prižiū
rėtojai ir klinikos štabe 
nariai. Reikalauja metinių 
mokesčių po $500 daugiau. 

Dirbs trokus. Karo Pro
dukcijos taryba davė leidi
mą išdirbti 1944 metais vi
są milijoną trokų ir trąi-
lerių militariškiems ir bū
tiniems civiliniams reika
lams. 

Taip pat leidžiama ga
minti tam tikri kiekiai pro
sų, vonių ir tulų kitu ną» 
mams reikalingų padargų 
kurių labai trūksta. 

Philadelphia, rr Rytinių 
valstijų laivų išdirbystes 
1943 metais pastatvdino ir 
nuleido i vandeni 589 įvai
rių rušiu laivu, daugiau ne
gu dusyk tiek kaip 1942 
metais. 

Britai tikrina per 1943 
metus numušė 4,100 Vokie
čių lėktuvų savo užpuoli
muose Vokiečių valdomos 
Europos ir numetė 55,000 

b c a n f c ų *  ^ ^  

Apsivede 113 metų senis, 
Tallahassee, Fla.. apsivede 
nep;ras, kuris sakoma turi 
113 metų amžiaus. 

ŽYDAI SUKĖLe 75 MI
LIJONŲ 

United Jewish Fund sa
vo karo nukentėjusių šel
pimui ir kitiems reikalams 
jau sukėlė 75 milijonus &0-
i*riu nuo 1989 n»tų. 

DIRVA (THE FIELD) 5' 
Published every Friday in Cleveland bu tto \ 

LITHUANIAN WEEKLY * 
Ohio Lithuanian Publishing Co. 

6820 Superior Ave. •< 'Cleveland, Ohio 
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r « T )  P  R - V  A  Pirkit War Bands Šiądien 
* 

Detroit, Mich., Naujienos 
PITTSBURGH 

P* — 
24 Milijonai Metami 

i Miesto Operavimui 

'Apskaičiuota kad 1944 me
tais Pittsburgho miestui rei
kalinga bus $24,046,306 opera
vimui savo visoms įstaigoms 
ir apmokėjimams miesto val
dininkų ir j u padėjėju, tarnau
toju bei miesto įstaigose dir
bančių darbininkų algų. 

* 

Džiaugiasi Sugryžęs 

I pi000 Angliakasių 
S7 : Sustreikavo 

Vakarinėje Pennsylvanijoje 
sustreikavo dviejų angliakasy-
klų darbininkai, viso virš 1000 
vyrų. Vienoje streikuoja. 560 
Vyrų, kitoje 575. 

PirrSBURGHO srityje bu
vo užėjęs slidumas, Sausio 3 
vienoje nelaimėje del slidumo 
užmuštas vienas vyras, keturi 
kiti asmenys sužeisti. 

Naujų metų naktį, gryžtant 
iš baliaus, uštiko nelaimė pil
ną automobilf jaunuolių — va
liavo viename susigrūdę net 4 
porelės. Automobilis susimu
šė su gatvekariu, vienas jau
nuolių užmuštas, 7 kiti sužei
sti. 

IŠ LIETUVIŲ SPAU
DOS KLUBO 

1 NEW YORK, N. Y. — Jau 
įekartą teko minėti kad čia-

me klube yra susiburusios ge
riausios jiegos kas tik gali 
plunksną vartoti ir sekti kas 
!cur darosi Lietuvos atžvilgiu 
bei rašyti spaudon ir kitur 
iietuvą liečiančiais dalykais. 

Variais klubas auga, nors ir 
pamažu, ir daug yra darbo at
likęs, tat ypač šiais laikais rei
kėtų kiekvienam kas tik gali 

mLmmsJSi; P'unksnį priklausyti į 
,T . , t, t, ,, lai klubą, nes dabar reikalin-Vaizdas Prez. Roosevelto po * , , v , 

.jo pastaro sugryžimo iš ilgos j f* -vra P'«"ksnos ;zmomų dar-
kelionės ir konferencijų, į Bal- j has. 
tuosius Namus. Jis matyt nu-' 
rudes Persijos saule, ir dėvi 
kelionės rubus. 

AMSTERDAM, N. y. 
ŠIURPULINGA MIRTIS 

šio klubo susirinkimas buvo 
laikomas Gruodžio 16. Nors 
narių atsilankė mažai, vienok 
buvo užtektinai kad galima bu
vo laikyti susirinkimas ir tapo 
išrinkta valdyba 1944 metams, 

'kuri pasiliko beveik ta pati. Iš 
eilės visi valdybos nariai išda
vė raportus, ir buvo diskusuo-
ta a. a. Kun. A. Miluko likęs 
gražus knygynas, tos knygos 
guli be jokios naudos; ar nega-

ĮVES 48 DARBO VALAN
DAS. Del stokos, darbininkų 
tam tikrose karo reikmenų in
dustrijose, Pittsburgho srity
je ruošiama įvesti 48 valandų 
darbo savaitę. Tas manoma 
padaryti apie Vasario 1 d. 

Bėgyje sekančių 6 mėnesių 
sako reikalinga bus šioje sri
tyje karo reikmenų dirbtuvėse 
apie 30,000 darbininkų dau
giau. jį 

Gruodžio 15 pasklido šiur
pulinga žinia: Henrikas Ra
dzevičius, 22 m. jaunuolis, die
nos metu važiavo automobiliu 
namon išleidęs savo draugą į! lėtų kas susirupinti jomis. Jei 
kariuomenę. Važiuojant įvyko j kas norėtų klausti apie tai ko-
nelaimė. Sp3jama kad jo au- j kių informacijų lai kreipiasi 
tomobilis paslydo ir nuo tilto Į pa? šio klubo sekretorių V. F. 
nulėkė į upę. Pirmagalis au- j Jankauską, kuris suteiks dau-
tomobilio pramušė 'edą ir įlin-igiau informacijų. Antrašas: 
do ledan, kur jis ir rastas; au-! 307. West 30th St., New York, 
tomobilio durys buvo kiek ati- j N. Y. • 
darytos, bet per ledą spėjama • Cosmopolitan žurnale Gru®-. 
negalėjo atidaryti duris tiekįdžiom. buvo parašyta straip-
kad galėtų iš automobilio iš- J snis apie politinius klausimus, 
lysti, jeigu dar buvo neužsi-1 ypač liečiančius Pabaltijo val-
mušęs. Jeigu tuvo pritrenk-! stvbcs;. autorius yra Arthur 
tas tai neturėjo jiegos išlysti i Krock, straipsnis "State De-
ir prigėrė. j partment Controversy" vert j-

Vaikinas palaidotas Gruod. t p. kiekvienam perskaityti. 
18, pamaldas laikė trys kuni-1 Fanelė M. Kižiutė įnešė kad 
gai Lietuvių šv. Kazimiero ba
žnyčioje. Laidotuvių direkto
rius buvo Petras Sargelis Jr. 
Velionio grabą nešę jo drau
gai jaunuoliai; buvo prisiųsta tikrai tas reikalinga padaryti 

reikalinga pasveikinti kiekvie
nas autorius kuris ką parašo 
apie Lietuvą • naudingo; Tai 
gray.i p-lės Kižiutės imntis ir 

PHILADELPHIA 

PAKRIKŠTYTAS BOMUERIS 

Philadelphijos Lietuviai su
kėlė karo bonais 8469,825, ir 
nupirkta bomberis, kuris vie
šai pakrikštyta "Knight of 
Lithuania" (Lietuvos Vytis). 

Krikštvnos atsibuvo Gruo-
• 

dži 21, Army Air Base, New 
Castle, Del. Ten dalyvavo di
dokas buris Lietuvių, svarbiau
sia bonų komiteto darbuotojai. 

Nuo Pearl Harbor užpuolimo 
Philadelphijos Lietuviai kaip 
spėjama išpirko karo bonų už 
virš milijoną doiarių. Gal but 
ir už claug daugiau, bet ne vi
sų jų pirktų bonų rekordai ži
nomi. 

POKILIS. S ausio 9, sekma
dienį, 5 vai. vakare, Lietuvių 
Muzikalėje salėje bus banke
tas, tų bomberio krikštynų at-
žymėjimui. Bankete kiekvie
nas dalyvis gaus dovanų vieną 
to bomberio fotografiją atmin
čiai. 

I daugybė gėlių, ir daug daly-
I vavo laidotuvėse. 
i Henrikas per apie du metu 
General Electric Co., Schenec
tady dirbtuvėje mokinosi svar
bų mekanišką darbą, apie trys 
mėnesiai atgal užbaigė moki
nęsis ir gavo diplomą. Jis pats 
džiaugėsi, džiaugėsi jo tėvai ir 
sesutės, ir valdžiai buvo reika
lingas toks darbininkas, nes 
jį net kariuomenėn neėmė. 

Velionio tėvai, Adomas Ra-

kiekvienarn sąmohingam Lie
tuviui. 

Panelė Kižiuto taip pat pra
nešė kad Common Council of 
America, kurios antrašai yra 
East 401h ir kampas Park Av. 
rengia arba kitaip sakant lei
džia surengti kiekvienai tautai 
savo vakarą jų patalpose; ji 
pareiškė turinti vilties kad ir 
Lietuviai gal neužilgo turės 
tokį parengimą. 

Sekantis L. S. Klubo susirln-
dzevičius su žmona yra ilga- į kimas bus laikomas Sausio 27, 
mečiai Dirvos skaitytojai. Iš j 307 West 30th St., N. Y. City, 
Lietuvos jie nuolat prenume-! ir prašoma visų tą vakarą su-
ravo Trimitą ir Musų Vilnius; pįrinkti skaitlingai. 
iki tie laikraščiai ėjo, ir kitus • už Lietuvių Spaudos Klubą 
patriotiškos kryptes kv'kraš- j J. V. Valickas. 
čius. Jie patys skaitė ir savo j Nu(> Rcdakcijos. Uetuvia 

jaunuoli sunų bei dukteris is-j K|ubas ^ jjs ^ 
i n mo,-* piipia nio i.vii tai; rnu.su spaudoje rekla-
: skaityti. Tcpac vel.onis gana ! mijojr pranc. 

šama apie jo įvairius kulturi-
nius ir tautai svarbius darbus, 
ne visai nuoširdžiai atsiliepia 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas: platinkit ją tarp s»vų. 

l'žsirašvkit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapi*}, 
paveiksluotas ir daug skelbimij. 
Kaina r.Oo metams. Adresas* 

Lietuviu Naujienos 
332 N. 6th St. i'hiladolphia Pa. 

atydžiai sekė apie Lietuvą, jos Į 
skriaudą, nepriklausomos Lie- i 
tuvos progresą, ir tt. 

šiuomi reiškiu širdingą už- i tam tikrus butinus reikalus. 
uojautą velionies tėveliams ir K]ubas turgj„ b,Jtj & 

sesutėms. 
Daug žmonių kurie pa/i n c 

Henriką labai apgailauja jo, 
,  i i -  m u i m a ,  nes buvo malonus, mandagus, 

Lietuviškai susipratęs jaunuo
lis. 

Lai tau buna lengva šioj s 
žemelėje ilsėtis amžinai. 

P. Lalas. 

pirmutinių paremti leidimą Dr. 
Noremo knygos "Timeless Li-

tačiau per keli:: kar
tus prašomas, ir iki šiai dienai 
tam reikalui pasiliko kurčias. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Nauji Metai be Neląi-
: mių 

Pimr^Kfauji Metai Detroito 
istorijoje kad sulaukus naujų 
metų, nuo 12:G0 nakties iki 
12:00 dieną, r per 12 valandų, 
Detroite neįvyko fatališkos ne
laimės ir nebuvo nei vieno au
tomobilio vairuotojo areštuota 
už važiavimą girtu. Taip pa
sakoja seni policijos viršinin
kai kurią daug metų tar
nauja policijoje. Per suminė
tą laiką užrekorduota tik 18 
nelaimių su automobiliais ku
riose buvo sužeista žmonių len
gvai. . 

Per 1943 metliš Detroito ga
tvėse trafike užmušta 198 as
menys, irgi tai vieni iš ma
žiausių tokių žuvimų metų. 
Bendrai Detroito gatvėse per 
metus laiko automobilių nelai
mėse užmušama apie 225 žmo
nės. 

Detroito gatvėse automobi
liai, trokai ir gatvekariai per
eitą metą sužeidė lengviau ar 
sunkiau 10,510 žmonių. Su
žeista tpkiu butu 3,000 mažiau 
negu metai anksčiau. 

žmonių .Detroite pernai gy
veno daug daugiau, ir daugiau 
važinėjo gatvekariais ir bu-
sais, bet automobilių ir trokų 
laisnus 1943 metais buvo iš
siėmę 40,000 mažiau negu bū
ro išimta 1§42 metais. 

RAUDONASIS KRYŽIUS 

Gruodžio '30, Lietuvių salėje 
atsibuvo Raudonojo Kryžiaus 
Liet. rriot^Hi skyriaus prieš-
metinis šušvinkimas, ir buvo 
gana skaitlingas. Moterys da
ly vayusioąfr susirinkime užsi-
nlokėjf» pcv vieną dolarį meti
ni-] rluokVių. • ir svarstė visus 
stovo. .jBk^fiauft ^reikalus;. .tąfpgi 
išrinko skyriaus valdybą 1944 
metams.* 'Pirmininke liko Ve
ra Motuzfcnė« vice pirminin-
ninkt Oria Vilkienė; užrašė 
raštininke Marė Sims; finan
sų raštininkė Marė Brazaus
kienė, i^j,^dininkė Margareta 
Petrikienė., 

15 SLA 352 KUOPOS SU
SIRINKIMO 

i 
| Sausio 2, Lietuvių salėje at-
i sihuvo SLA didžiosios 352 kp. 
metinis susirinkimas, kuriame 

, priimta visų metų kuopos val-
Idybos metiniai raportai ir ap-
• svarstyta kiti reikalai. 

Didžioji' Susivienijimo kuo
pa, sulyg kuopos finansų raš-

jt.ininkes Mirgos Michael, skai-
jtlinių žvilgsniu stovi taip: na
rių kuopa turi 405, iš jų 23 
tarnauja Amerikos kariuome
nėje. Ineigų per metus kuopa 
turėjo $6760.63, išlaidų $6812,-
74, kuopos ižde randasi $308. 
Sirgo per . metus 13 narių, 5 
vyrai ir 8 moterys. Mirė vie-
r.v- V) v v 

PIRKIMAS LĖKTUVO 
Dabar Detroite Lietuvių tar

ps eina pardavinėjimas Ame
rikos Karo Bonų, sukėlimui 
$110,000 •sumos?,, už kurią bus 
nupirkta Ambulance Plane. Ta 
suma turį būti pasiekta iki 
Vasario 16,. 

Aukokit Dešimtukus 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Gerry King, 6 metų vaikutis, 
išgydytas nuo infantile para
lyžiaus, siunčia Prez. Roose-
veltui linkėjimus, ir dešimtu
kus paramai kovai su ta liga. 
Gerry išgelbėtas nuo tos ligos 
tuo fondu kuris rengamas de
šimtukais kas metą Sausio mė
nesį, pavadintas "March of 
Dimes". 

LaGuardia Karo Fondo Vajais Atidp^vrr^ 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

KnvsrelS "KAIP TAPTI AMiS-
RIKOS PILIEČIU" gaur.ama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo d'enos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos. 

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) 

DIRVOS AGENTŪRA 
* 6820 Superior ave. 

.  C l e v e l a n d ,  O h i o ,  _ .  

GIMĖ 3,200,000 KŪ
DIKIŲ 1943 M. 

Sulyg skelbiamų žinių, 1943 
metais šioje šalyje gimimų bu
vo 3,200,000 j- suvirš 200,000 
daugiau kūdikių gimė negu j 
1942 metais. Taip pat gimi
mų buvo virš milijonas dau
giau negu gimė 1933, pačios į 
sunkios depresijos metais. 

J. Žegnantauska* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a f i i  ,  

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. 

Iš pradžių pardavinėjimas 
ejo sparčiai, bet švenčių lai
ku pradėjo šlubuoti. Vieni 
Lietuviai pirko bonus jau net 
antru kartu, o kiti dar nei vie
no karto. Pereitą susirinki
mą Dr. Jonikaitis užklausė ar 
jau baigiame bonus išparduo
ti ir gavęs atsakymą kad dar 
tik apie pusė teišparduota, iš
siėmęs tūkstanti doiarių nu
pirko kitą boną. O kaip tu, 
l.roli biznieriau ar profesiona
le : Kada ateisi Detroito Lie
tuviams i talką? D. R. 
i .|t 1.1. I "M . :  , 

1 DAYTON, OHIO 1 

30 METŲ SUKAKTIS 

SLA 1C5 kuopa buvo suor
ganizuota Sausio 4, 1914 me
tais, iš 10 narių. Taigi šymet 
suėjo 30 metų tos kuopos gy
vavimo sukaktis. 

Per tą laikotarpį 105 kuopos 
narių pasidarbavimu atlikta 
daug prakilnių darbų. Sureng
ta koncertų, veikalų, prakalbų, 
1 alia ir piknikų. Taipgi daug 
pinigų aukota labdarybės ir 
Lietuviškiems reikalams. 

Dabar kuopoje priklauso 64 
nariai, čarterinis narys yra 
likęs jau tik vienas, Tarnas Sa-
kaitis. Du kuopos nariai yra 
žymus biznieriai: Justinas Sa
kalas užlaiko rubų valymo ir 
taisymo įmonę; Antanas Fre-
tikas užlaiko užeigą kuri Va
dinama "Kaunas". Vienas na
rys yra profesionalas, dentis-
tas, Jurgis Bložis, kuris atvy
ko iš Chicagos. 

Kuopos ižde turtas siekia 
virš $300. 

NEVISIEMS KALĖDOS BU
NA. LINKSMOS 

Kadangi didumos čia gyve
nančių Lietuviškų šeimų su-
nai randasi kariškoje tarnybo
je, išsklaidyti po visą pasaulį, 
toms šeimoms, o ypač moti
noms ir tėvams, prisiėjo šias 
Kalėdas praleisti nelinksmoje 
nuotaikoje. Taipgi randasi ke
liolika šeirųų kurių nariai ser
ga, tai ir toms šeimoms nega
vo buti linksmos šventės, o 
ypač Paulinai Kubilienei, ku
ri palaidojus savo vyrą, Joną, 
vos spėjus sugryžti iš kapinių, 
pati buvo sutikta nelaimės: 
bežengdama į rusį nusilaužė 
koją ir dabar serga. . Bet rei
kia turėti viltį kad kitos Ka
lėdos bus kitoniškos, nes ma
noma šis karas užsibaigs su 
musų pilnu ir teisingu laimė
jimu. D. Rerp. 

LABAŠAUSKAS , Vincas, 64 
m., mirė Gruod. 18, Cleve-
lande. (Suvalkų Kalvarijos 
par.) Amerikoje išgyveno 
virš 30 metų. 

KABLAITIS Mateušas, 80 ra., 
mirė Gruod. 17, Cleveland©. 

GALANSKAS Vincas, 69 m., 
mirė Gruod. 26, Clevelande. 

ŽOLYNAS Antanas, 54 metų, 
mirė Gruod. 20, Clevelandei 
(Balbieriškio p., Suvalkijos). 

ŽEMAITIS Vincas, seno amž., 
mirė Gruod. 28, Clevelande. 
(Pilviškių p., Marijampolės 
a^.). Amerikoj išgyveno 50 
metų. 

RAžAUSKIEN® Rozalija. 70 
m., mirė Gruod. 18, Dayton, 
O. (Garliavos p. Kauno ap.) 
Ilgą laiką gyveno Lawren
ce, Mass. Du jos sunai gy
vena Daytone, sunus ir du
ktė Detroite, sunus Lawren
ce, ir duktė Athol, Mass. 

BALTAUSIS Simanas, 79 m., 
mirė Rugs. 16, Bridgeville, 
Pa. (Balbieriškio par., Ma
ri j amp. ap.) Liko žmona, 
Marijona, sunus Simas, ku
ris tarnauja armijoj, dukte
rys Rožė Abromavičienėj ir 
Veronika Digroski. 

NAGINONIS Motiejus, mirė 
Gruod. 12, Donorą, Pa. Bu
vo 57 m. (Garliavos p., Ta
bariškių k.) Amerikoj išgy
veno 31 metus. 

KIZAS Baltrus, 55 m., mirė 
Spalių 25, Donorą, Pa. (Gar
l i a v o s  p . ,  R i n g u o r d i š k i ų  k ) .  
Amerikoj išgyveno 30 m. 

KASPUTIS Pranas, 60 metų, 
mirė Gruod. 1, Worcester, 
Mass. 

OKLA1TIS Antanas, mirg Gr. 
t 3, Worcester, Mass. 
ŠATKAUSKAS Juozas, pus-
' amžis, mirė Gruod. 4, Chica-
_ goj. (Telšių ap., Platelių p.) 

Amerikoj išgyvęno 35 me
tus. 

PETKEVIČIUS Aleksandras, 
: seno amž., mirė Gruod. 3, 

Chicago j. (Raseinių ap., Pa
šilės p., Putromentiškių k) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

ALABURDA Andrius, pusam
žis, mirė Gruod. 4, Chicagoj. 
(Veiverių p., Juodbugių k.. 
Marijamp. ap.) Ameriięoj iš
gyveno 40 metų. 

STANKUS Vincas, 16 metų, 
mirė Gruod. 4, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs. 

JUODEIK Š Pranas, mirė 4 
Rugs., Buenos Aires, Argen
tinoj, kur išgyveno 39 me
tus. 

JANKAUSKAS Juozas, mirė 
Lapk. 22, Farmington, 111. 

GRUB1S Aleksas, 60 m., mitfi 
Rugs. 10, East Hampton, 
N. Y. 

BURNEIKIS Silvestras, 49 m.. 
mirė Lapk. 3, Scranton, fa. 
(Vilkijos p., Dulkių k.) 

PAURIENĖ Antanina, 65 m., 
mirė Spalių 7, Terre Haute, 
Ind. (Šiaulių ap., Skenių k.) 

ZALTAUSKAŠ Mikas, 58 m., 
mirė Liepos 11, W. Scran
ton, Pa. 

KLIMUTIENĖ Julija, senyvo 
amž., mirė Lapk. 17, Phila
delphia, Pa. 

NAUJALIS Adomas, mire 17 
Lapk., Philadelphia, Pa. 

ZVANIKIS Juozas, 68 metų, 
mirė Lapk. mėn., Newark. 
N. J. 

BIMBIRAS Bronius, mirė Lap
kričio 28, Brooklyn, N. Y. 

PAKŠTAS Jurgis, mirė Lapk. 
29, Brooklyn, N. Y. 

KRASAUSKAS Juozas, mirė 
Lapk. 29, Plymouth, Pa. 

PAŠKEVIČIUS Juozas, mirė 
Lapk. 30, Kingston, Pa. 

VALUKONIS Jonas, mirė Gr. 
2, Upper Fittston, Pa. 

JONČIUS Jonas, mirė Lapk. 
mėn., Wilkes-Barre. Pa. 

SIRUTIENĖ Ona, mirė Lapk. 
13, Collinsville, 111. 

MILENčIUS Ignas, mirė Lap. 
20, Silver Creek, Pa. 

LUKŠAS Jonas, seno amžiaus, 
mirė Gruodžio 6, Chicagoje. 
(Telšių ap., Plungės p., U2-
lekio k.) Amerikoj išgyve-

a no 33 m. < . 
T^teTKIENi? Julijona (Kiviląi-

te), pusamžė, mirė Gruoji. 
6, Chicagoj. (Telšių ap. Vai
nių p., Pagirždučio k.) Ame
rikoj išgyveno 33 metus. 

MARKVENAS Antanas, pus
amžis, mirė Gruod. 5, Ro
chester,,, Minn. (Biržų aps., 
Pabrazdžių k.) Amerikoj iš
gyveno 34 metus. 

DANTA Vincas, 17 m., mirė 
Gruod. 6, Chicagoj, kur tu
vo ir gimęs. 

KNITA Jonas, pusamžis, mirė 
Gruod. 8, Chicagoj. (Telšių 
ap., Gadunavos p., Bužėnų 
k.). Amerikoj išgyveno 34 
metus. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M  U  L I  O  L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
•••••I'•!* •!*4'•!• 'H"l į 

DET,IiA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktopf) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pa šarvojimui leidžiama naudotis nemokan|Į||f 

LITHUANIAN FUNgBA^ HOME 
6(21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

' New 'Yorko miesto mayoras LaGuardia darė atsišau
kimą Nationalio Karo Fondo vajme: ir savo gimtadienio • 
proga įteikė tam fondui $1,3-18. To fo^do' komiteto pirmi
ninkas Emil Sehram (kairėje), įteikia- may orui gimtadie-* 
nio tortą. 

•PALESTINOJE, žydų že-
:mėje> pradėta žmonės raginti 
nuginti daųgiąu kiaulių ir įra-
Mkusių mėsai. 

P. J. KERŠI S 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

gorėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreiy-
kitis'j mane, gausit pigią kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asrneni&kAi. 

| Naujoje Vietoje U 

i Nikodemas A. Wiikelis i 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius i 
| IR BALZAMUOTOJ AS | 

S . šermenims, kambarius duodame vartoti nemokamai E 
S Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoi | 
I 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderstfti r| 
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Tegul meili Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Liisv$ Pažfnę *-

Jungo Nevilksim! 

Amerikos Lietuvių Seime Daly
vauti Kviečiami visi Patriotai 

Seimas bus 2 dienas: VASARIO-FEB. 5 ir 6, Hotel Pennsylvania 
(Hotel Pennsylvania randasi prie Penna R. R. Station, 7th Avė, ir 32nd, arti SLA Namd) 

1944 Metas yra veikimo Metas. Dirbkime! 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
n ,* CENTRO ŽINIOS 

RINKIT DELEGATUS, Kareivis A. Vaikšnoras, Jr. 

Amerikos Lietuvių Seimas Lietuvos reikalais, šau
kiamas New Yorke Vasario 5-6, 1944 metais, primena 
1918 metais New Yorke sušauktą Visuotiną Lietuvių 
Seimą Kovo mėnesį. Kaip tada to meto Lapkričio mė
nesi baigėsi karas ir Lietuvai atsisteigš nepriklausoma, 
taip ir dabar, 1944 metais pranašaujama Europinio ka
ro pabaigą su pergale Alijantų pusėje. Iš visko kaip 
Amerika šiam karui ruošiasi dabar — daugiau negu 
mes žinom ir numanom — reikia tikėti symet karas Eu
ropoje bus užbaigtas. 

Nauji įvykiai šymet seks vienas kitą greitu stai
gumu. Mes Amerikos Lietuviai privalome buti pasiruo
šę šiems naujiems įvykiams, kurie visais atvejais lies 
ir musų tėvynę Lietuvą. 

1944 metų Amerikos Lietuvių Seimas turės reikš
mės įvykiams kurie ateis 1944 metais, taigi nemažinda
mi ir neneigdami 1943 metų Amerikos Lietuvių bruzdė
jimo ir pastangų Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei 
atgauti neprivalome buti akli naujiems darbams kuriuos 
atneš šis 1944 metas. 

• JEIGU NE DABAR SEIMĄ ŠAUKSIME TAI KA
DA JIS VĖLIAU BUS REIKALINGAS? 

Dirba boševikai, kurie pasiryžę parduoti Lietuvą 
kaip išgamos savo motiną, šiame Seime mes nutrinsi-
me Lietuvių tautai padarytą musų boševikų gėdą. 

Dirba Lenkai — štai jų vyriausybės in exile pirmi
ninkas net iš Londono atvyksta pas Prez. Rooseveltą 
pasiteirauti kas Maskvos ir Teherano konferencijose 
nutarta Lenkijos likimo klausimu. 

Mes būdami čia pat Prezidento Roosevelto kaimy
nystėje, neturim galimybių patirti to kas mums šiądien 
labiausia rupi: ką nutarė Maskvos ir Teherano konfe
rencijos Lietuvos klausimu? 

Šis Lietuvių Seimas galės išrinkti Amerikos Lietu
vių delegaciją apsilankyti pas Prezidentą Rooseveltą iš
virti kokis Lietuvos likimas nuspręstas ar nenuspręs
tas ir ko mes turime toliau siekti. 

KAS KVIEČIAMI SEIMAN 
Kiekvienas Amerikos Lietuvis* trokštantis Lietuvai 

laisvės ir nepriklausomybės, kiekvienas kuris myli ir 
didžiuojasi savo garsia tauta, privalo rengtis važiuoti 
į šį Seimą prisidėti prie pasisakymo ko mes Amerikos 
Lietuviai norime Lietuvai iš šio karo. 

Važiuokite vis?: Vyrai ir moterys kolonijų veikė
jai ir veikėjos, draugijų, kuopų, klubų, biznių ir profe
sijų atstovai. Draugijos ir kuopos gali rinkti delegatus 
sulvg savo išgalės, be suvaržymo ar bijojimo kad vieni 
turės daugiau atstovų negu kiti. Pavieniai prašomi va
žiuoti jausdamiesi lygiais kareiviais už Lietuvos laisvę. 

Šiame Seime ypač kviečiami Amerikos politikoje 
dirbantieji kolonijų veikėjai, nes šymet yra prezidento 
ir Kongreso rinkimo metas, jums išeis tas į naudą. 

Visi dalyviai gaus Seime balsą išreikšti savo ir sa
vo kolonijų Lietuvių mintis. Jokiam patriotui nebus 
durys į Seimą uždarytos. Kiekvienas Lietuvis yra rei
kalingas ir brangus šioje musų kovoje už Lietuvos lai-

svę. Delegatai nebus cenzūruojami, kas tik pritaria 
Lietuvos nepriklausomybei prašomas į Seimą! 

Prašome skubiai šį klausimą pakelti savo draugi
jų, kuopų, klubų, chorų susirinkimuose, arba šaukit 
ekstra susirinkimui delegatų išrinkimui nuo organiza
cijų., arba kur negalima jau sušaukti susirinkimo kvie
čiami valdybų nariai. 

Šiame Seime dalyvaus Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona ir eilė kitų iš Lietuvos atvykusių Lietuvių 
bei tūli žymus Amerikiečiai. 

Bus atšvęsta didžiausias Amerikos Lietuvių bend
ras Lietuvos Nepr ikausomy hės 26 metų sukakties pa
minėjimas. 

Ruoškit siųsti savo auką Seimui pavieniai ir orga
nizacijos. 

LIETUVIU SEIMO UŽDAVINIAI 
1. Atstatyti Lietuvos nepriklausomybę sulyg At-

Janto Čarterio, kooperuojant šu Amerikos ir Lietuvos 
valdžios įstaigomis. 

2. Reikalauti kad Lietuva butų įleista į United Na
tions narių skaičių. 

3. Prašyti gubernatorių visose Amerikos valstijo
se kur tik Lietuviai gyvena, kad paskelbtų Lietuvos Ne
priklausomybės proklamacijas Vasario 16, ir kooptuoti 
čia gimusį Amerikos Lietuvių jaunimą ir profesionalus 
tą darbą vykdyti. 

4. Organizuoti Amerikos Lietuvė® moteris j ben
drą darbą steigiant ir bendrinant kareivių motinų ir 
žmonų organizacijas, pavedant joms rinkimą rubų Lie
tuvos nuo karo nukentėjusiems žmonėms apdengti. 

5. Supažindinti ir suartinti Amerikos Lietuvių Le-
gijonų narius, stipresniam suorganizavimui Lietuvių 
jiegų Amerikos karo pastangoms,-ir gryžtančių Ameri
kos Lietuvių kareivių pagalbai. 

6. Subendrinti ir sustiprinti Amerikos Lietuvių pa
stangas U. S. War Bonds pirkime, pasinaudojant įvai
rių kolonijų skirtingais sumanymais. Pav.: rodymu 
spalvuotos ir kalbančios filmos Čhicagos krikštynų pir
mo Lietuvių pirkto bombanešio, pavadinto "Lituanica", 
Dariaus ir Girėno lėktuvo vardu.. 

Šiame seime bus apimta ir kiti svarbus, Lietuvą ir 
Ameriką liečianti klausimai kurie iki to laiko iškils, nes 
karo eigoje įvyks žymiai didesnių veiksmų negu iki šiol 
buvo. 

t  • 

Šin Seiman važiuojanti atstovai prašomi suprašti 
vieną svarbų dalyką: Nebus čia svarstoma kokią val
džią mes Amerikos Lietuviai norime Lietuvos žmonėms 
primesti. Prezidentas ir ministerial bus išrinkti Lie
tuvoje.. Mes tik rūpinkimės ir dirbkime kad Lietuvių 
tauta ir šalis butų išlaisvinta jr. Lietuvos nepriklauso
mybė atstatyta. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA, 
RYTŲ TAUTININKŲ CENTRAS. 

L. V. S, CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

RUOKŠKITES I 
SEIMĄ 

LVS skyrių * valdybos, šiuo-
mi prašomos šaukti specialius 

•susirinkimus, išrinkimui savo 
delegatų į seimą — siuskit su
lyg* išgales, nes skaičius neap
ribojamas. Svarbu kad dau
giau Lietuvių dalyvautų, kad 
galingesnis butų Lietuvių bal
sas šią valandą kada dabar jo 
labiausia reikia. 

Kvieskit savo kolonijų vei
kėjus, profesionalus, biznie
rius, draugijų, kuopų, chorų, 
klubų atstovus kad važiuotų; 
raginkit Lietuvius dirbančius 
Amerikos politikoje kad vyk
tų į šį seimą. 

Visi pasiaukojo 1918 metais 
i Amerikos Lietuvių Seimą va
žiuoti, pasiaukokime ir dabar. 

Matote kad darosi: bolševi
kų armijos Įžengė Lenkijon — 
netrukus Įžengs ir Lietuvon. 

šymet skelbiama bus baig
tas karas, šymet Vokiečiai nu
matyta sumušti ir pergalėti. 

Lietuva gi taps vėl baisiu 
karo lauku su visomis žiaurio
mis pasekmėmis. 

Nei vienas LVS skyrius ne
privalo nuo seimo atsilikti. 

Platesnis pranešimas apie 
Seimą ir jo tikslus telpa greta. 

LVS. Centro Valdyba. 

Washington, knygai 5.00 

KAS DAUGIAU? 
LVS nariai prašomi užsimo

kėti duokles Į LVS, uė 1944 
(kiti dar ir už 1943 metus). 

Taipgi visi kas įdomauja 
Dr. N.orem'o knyga "Timeless 

Lithuania" prašomi pasisku
binti su užsakymu, iki jų dar 
turime. 

šiomis dienomis knyga pra
dedama siuntinėti kaip jau bu
vo skelbta, Kongreso nariams, 
valdžios nariams, diplomatams, 
Amerikos laikraščių redakci
joms, ir po to seks knygos pre
numeratoriai 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką: $. Lietuvos Atstovybei Londone 

Knygai "Timeless Lithuania,* 

Lietuvos Karo Nukentėjusiems 
L.V.S. nario mokestį 

Viso: f. 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas... 

Miestas. Vafet.. 
13̂  SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. 
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Jau Gatava! 

Naujos Aukos Knygai 
ir LVS Reikalams 

štai naujos aukos gautos L. 
V. S. centre, knygai ir kitiems 
reikalams: 
B. Gram Imu Ambridge, Pa., 

knygai $5.00 
LVS nario mokesties 3.00 

Ig. Užkuraitis, Cleveland 
knygai 5.00 

K. Varakojis, Cleveland 
LVS nario mokestį 2.00 
LVS reikalams 3.00 

Chas. Braciška, Cleveland 
LVS reikalams 1.00 

Dr. St. Naikelis, Chicago 
knygai 5.00 

Jonas Jaros, Cleveland • 
knygai 5.00 

J. M. Šaltenis, Chicago 
knygai 6.00 
LVS nario mokestį 2.00 

P. P. Jaras, iš Baltimore, Md.. 
prisiuntė $8 narių mokesčių: 

W. F. Laukaitis 4.00 
Kiškis &00 

P. Jaras 2.00 

TAIGI, PAKALBĖKIME RIMČIAU 
Katalikų dienraštis Draugas 

komentuodamas apie šaukia
mą New Yorke Amerikos Lie
tuvių Seimą, štai ką sako: 

"Reikia pasakyti kad ir 'sei
mo' kvietėjai neatstovauja jo
kių Lietuvių draugijų ar orga
nizacijų. Lietuvai Vaduoti Są
junga susideda ne iš draugijų 
ir organizacijų, bet iš keletos 
paskiru, gerokai 'fasistuojan
čių tautininkų', kurių 'dvasios 
vadu' yra A. Smetona",. 

Toliau: 
"Jei tai butų buvęs noras 

sušaukti Amerikos lietuvių sei
mą, kuriame butų atstovauja
ma Amerikos Lietuvių daugu
ma, iniciatoriai turėjo pasitar
ti ir susitarti su Amerikos Lie
tuvių Taryba Pagaliau, jei 
jau A. L. T. jiems vis dar te
bėra 'kaulu gerklėj', galėjo 
kalbėtis su A. L. R. K. Fede
racijos. Tautinės Sandaros, a-
biejų Susivienijimu ir kitų or
ganizacijų vadovybėmis...." 

Galop prideda: 
"Tad, jei A. Smetonai rupi 

Ameriįos Lietuvių vienybe... 

ir laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos' atsteigimas, jis turė
tų sudrausti savo sekėjus kad 
iie nedrystų operuoti Ameri
kos Lietuvių vardu ir žaisti 
Lietuvos likimu...." 

Pakalbėkime rimtai. Drau
gas, kurio tą straipsnį rase tas 
pats L. šimutis, kuris yra ir 
Amerikos Liet. Tarybos pir
mininkas, ir A. L. R. K. Fede
racijos pirmininkas, ir katali
kų Susivienijimo pirmininkas, 
kuris savo editoriale atvirai 
pareiškia kad jis nepripažysta 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos, ir 
kuris paneigia Lietuvos Prezi
dentą A. Smetoną, savo strai
psnyje kalba nesuderinamomis 
frazėmis. 

Draugas nori kad p. Smeto
na "sudraustų" tautininkus — 
lygiai taip kaip Tarybininkai 
elgėsi, kurie nepripažysta Lie
tuvai Vaduoti S-gos, ignora
vo ją ir nekvietė į Pittsburgho 
konferenciją. 

Anot Draugo ir Tarybinin-
kų, LVS negalį nei Lietuvos 

gelbėjimo reikalais dirbti — 
Tarybininkai vadina save tais 
"pateptais" ir "visagalinčiais" 
Lietuvos vadavimo ir šelpimo 
monopolį savo rankose turėti. 

Tikisi paėmę į savo kontro
lę ir diktatūrą visos draugijas 
ir organizacijas (didelis įsi
vaizdavimas!) Jų manymu, 
"mes viską kontroliuojam", ir 
kaip tai dar gali buti tokių ku
rie drystų be musų "leidimo" 
kokį Lietuvos vadavimo reika
lu žingsnį imti! 

(čia ir pasirodo kas žaidžia 
Amerikos Lietuvių vardu ir 
nelaimingos Lietuvos likimu!) 

tartis su Taryba arba su Ka
talikų Federacija.... 

Kiek žinoma, šimučio kon
troliuojama Federacija, 4 kuri 
kontroliuoja A. L. Tarybą, at
sisako su tautininkais kalbėti 
net Lietuvos nuo karo nuken
tėjusių šelpimo klausimu, vie
ni nori tą darbą aprėpti, nori 
tik išvilioti iš tautininkų jų tu
rimą užregistruotą fondą — 

Ims dabar jie ir tarsis su 
tais nepripažystamais tautinin
kais seimą rengti.... 

Tautininkai visai nenori pa
reikšti kokio ten Draugo bijo
mo nepasitenkinimo Pittsbur-

Yra žinoma kad Tarybinin- glio konferencijai (ką gi jųs 
kai ir p. šimutis ignoruoja Lie
tuvos Prezidentą, — ir net tam 
tikrą žymų asmenį siuntinėja 
po Amerikos tautininkus kad 
jis prikalbintų tautininkus at
sižadėti p. A. Smetonos, "tada 
Tarybininkai su tautininkais 
(su LVS ir tt.) tartis kliūčių 
neturės". 

(Tai gudrus būdas tautinin
kus skaldyti, bet nesiseka.) 

Nors nepripažysta LVS jor 

kia organizacija, Šimutis betgi 
pataria seimo rengimo reiJoUų 

pikto padarėt kad tą konfe
renciją norit užslėpti) ? 

Tautininkai pripažysta kad 
Pittsburgho konferencija atli
ko savo darbą kokį numatė 
Lietuvos reikalais 1943 me
tais. 

Tarybininkai turi buti sąži
ningi ir daleisti kad jie neat
liko tų darbų ir reikalų kurie 
įfckiįo ir iškils 1944 metais. 
" Juk tikrinama Symet ir ka-
rap baigsis Europoje, tuoj | 

įsiverš .bolševikai, ir 

Symet bus * Lietuvos likimas 
sprendžiamas, šymet ir Ame
rikos Lietuvių Seimas reika
linga šaukti. 

Slėptis už Pittsburgho kon
ferencijos ir savintis visus Lie
tuvių tautos darbus gali tik 
siauri savais tikslais dirbanti 
politikieriai. 

Tautininkai niekur niekad 
nepasakė Tarybininkams kad 
jiems draudžiama dirbti Lietu
vos reikalais. Tautininkai ne-
sisavina sau vieni viso darbo 
Lietuvos išvadavimui . Tauti
ninkai dar nuolat ragina Tary-
bininkus dirbti ir dirbti dau
giau. 

Tautininkai pagaliau sako: 
Visokiais keliais eikime prie 

vieno tikslo — kad Lietuva bu
tų atsteigta Laisva ir Nepri
klausoma vėl. Nereikia versti 
visus sutilpti į vieną organiza
ciją, nes tas negalima (tą įro
do patys Tarybininkai). 

(Fašistiškas priemones ir 
uzurpaciją grąžiname patiems 
Tarybininkams. Tautininkai pa
siryžę dirbti demokratiškai, su 
visais kas tik nori su jais ben
drauti. Niekam nestato jokių 
reikalavimų ir sąlygų, nereika
lauja atsisakymo nuo jų kurių 
nors žmonių, ir nevaržo nie
kam laisvų Lietuviškų įeisiu) 

t 

ŽMLl .  

DR. OWEN J. C. NOREM'O 
U. S. A. Ministerio Lietuvai 

LIETUVOS ISTORIJA 

TIMELESS 
LITHUANIA 

KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 
300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

DR. NOREM'ui BUVO LEMTA SAVO AKIM MA
TYTI IR ĮVERTINTI SMŪGIAI, SUDUOTI LIETU
VAI 1938—1940 METAIS. Mums yra brangintinos tos 
jo, kaip pašaliečio, bešališko liudytojo, kritingos pasta
bos. Autorius savo knygoje iškelia aikštėn naujų fak
tų, dar nežinotų viešumai. 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 
Autorius pasakoja apie Lietuvių kilmę, apie jų kal

bos vertę, apie jų senąją ir naująją kulturą, apie jų 
nuopelnus Europos civilizacijai. • Periodais " aprašyta 
Lietuvos istorija, pradėjus žila senove ir baigiant jos ne
priklausomos valstybės atsteigimu. Išdėstyta kaip Lie
tuviai ]2-me amžiuje susitelkę valstybėn, sėkmingai ko
vojo su plėšriais Vokiečių ordinais ir juos nugalėjo, kaip 
kariavo su rytų Slavais ir Totoriais, kaip jie, besigin
dami priešų, sukurę didžiulę imperija, ir kaip savo išsi-
pletojimu pavargę, susidėjo su Lenkais Unijon, prara
do savarankiškumą ir kaip, pagaliau, Lenkija ir Lietu
va buvo pasidalinta tarp Frųsyos, Austrijos ir Rusijos. 

Jusų auka $5.00 ar daugiau pagelbsti Lietuvai Va
duoti Sąjungai pasiųsti DOVANU vieną knygą tiems 
žymiems Amerikos žmonėms kurie daugiausia pagelbte 
užtarti Lietuvos laisvės klausimą. 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenuo Cleveland 3, Okki 
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Feldmaršalas Smuts ir Jo Nubrėžtos 
Perspektyvos Taikaf Daryti ir Saugoti 

Kareiviai Parg ryžta Barzdoti 

I. 

Visuotino Saugumo Sis
tema ar Balance of 
Power? 

Laikraštininkai' d&ug ir vi
saip rašė apie J. Christiaan 
Smuts kalbą, pasakytą impe
riniam Didžiosios Britanijos 
parliament u i. Nors tas seny
vas (73 metų) feldmaršalas, 
Pietų Afrikos respublikų są
jungos pirmininkas, nėra di
džio masto politikas, bet da
bar jis vaidina svarbią rolę, 
kaip Churchillo pavaduotojas 
Britanijos kariniame kabinete. 
Žmonės spėjo kad Smuts'o kal
ba, pasakyta tuo metu kada 
Churchill buvo išvykęs į Kai
ro ir Teheraną, reiškia Londo
no vyriausybės nuomonę. Tos 
kalbos tikslas buvęs palankiai 
nuteikti Staliną konferencijo
je, įspėti kad Rusijos diktatū
riniam režimui ir imperializti-
niam siekimui nesą jokio pa
vojaus iš vadovaujančiųjų de
mokratijų, kad Rusijos ir Di
džiosios Britanijos planai tvar
kyti pokariniam pasauliui vi
sai sutinka. 

Ar šiai kalba pavyko sustip
rinti Rusų pasitikėjimą Ang
lais sunku Įspėti. Rusai atsi
mena kad jų ir Anglų intere
sai Balkanuose ir Azijoje daž
nai susikirsdavo ir kryžiuoda-
vos* Tačiau Smuts'o kalbos 
skema pokarinei organizacijai 
negalėjo Rusams nepatikti. Ji 
siuio ko Rusai reikalauja, jos 
dvasia svetima geroms senoms 
Didžiosios Britanijos tradici
joms, bet labai artima Rusi
jos užsimojimams. 

Verta, panagrinėti Smuts'o 
kalba, kiek ji kur atatinka. ar 
rteatatinka paskiausią dabar
ties tikrovę. Senyvas feldmar
šalas sprendžia kariškai, drą
siai ir gal perdrąsiai, operuoja 
vien materialistinių, karinių 
pajiegų sąvokomis ir eina tiek 
toli kad pasaulinės santvarkos 
ir taikos įvedimą daro priklau
somu vien nuo tų pajiegų. Mo
ralinės, dvasinės vertybės jam 
čia maža ką reiškia. Atme
tus idealizmą, jis, kaip dabar 
madoje, nori buti vien realis
tas, bet ištikrųių pakimba ab
strakcijoje, kad nebepastebi, 
aukštai pakibęs, didžiųjų, psi
chinių žmonijos veiksnių, pai
niausiu tinklu padrikusių per 
didžiasias ir mažasias tautas. 

Smuts numato du pavoju 
taikai. Viena, mes begalo su
prastiną problemas su kurio
mis susitinkame, antra, esamo 
linkę sekti neaiškiais Šukiais. 
Štai 1919 metais Versalėje tai
kos konferencija per penkis 
mėnesius išsprendus visas po
karines problemas. Jei ir po 
šio karo tokįu spartu greitu
mu butų sprendžiami opieji 
klausimai tai tokių sprendimų 
rezultatai pasirodytų dar bai
sesni. Tat nereikia kartoti se
nų klaidų. Sudėtingos ir be
galo painios problemos, kurių 
dabar aibės iškyla, galima tik 
pagrindiniai ištyrus spręsti. 
Taigi joms pravers ne viena, 
o visa eilė konferencijų. Pa
liaubų laikas gali tęstis daug 
metų ir prie bendrinės taikos 
konferencijos gali neprieiti. 

Galima su šia nuomone su
tikti, tačiau ne iki galo. Pai
nioms problemoms spręsti, ži
noma, neužteks kelių mėnesių, 
joms prireiks gal kelerių mė
tų. Versalės konferencija, ben 
drai imant, pavyko. Jei vieni-
kiti dalykai nepavyko tai ne 
del to kad jie skubiai buvo le
miami, o dėlto kad daug kur 
prasilenkta su Wilsono nusta
tytais dėsniais, kad didžiosios 
valstybės vadovavosi daugiau 
savo interesais su žala teisin
gumui. Jei paliaubos (armis
tice) tęstųsi keleris metus tai, 
nesutvarkius Europos,'joje kil
tų anarkija, kuri tektų ram
dyti ginklu. Taigi vargiai ga
lima ilgai delsti su t&ikos kon
ferencija. 

Ir dabar, ne problemų painu
mas gąsdina mus, o trijų di
džiųjų nesutarimas kuriais 
principais turi konferencija 
vadovautis tvarkydama Euro
pą, na, ir visą pasaulį. Rusi
ja pritarė žodžiu Atlanto De
klaracijos dėsniams, o prakti
koje niekur nenori jų laikytis. 
Per pirmąjį karą Rusai bolše
vikai varė propagandą taikai 
"be aneksijų ir kontribucijų,", 
o dabar kaip tik nori praplės
ti savo imperijos ribas su ane
ksijomis ir kontribucijomis. 
Taigi baugu ne sudėtingų pro
blemų, bet nesukalbamo trium
virato nario — Rusijos. 

Antru pavojum feldmarša
lui vaizduojasi šūkiai kaip 
Democracy ir Freedoms. Ik
šiol jie tik dykaviduriai žodžiai 
esą. Jie tapsią reikšmingi kai 
busią suderinti su realia gink
luotų vadovybe, ant drausmės 
pagrindo organizuota. Per I 
pasaulinį karą teorija "balance 
of power" buvus pasmerkta, 
nes ji privedus prie karo. Vie
toji šios teorijos Tautų Sąjun
ga priėmus visuotinio ideali
zuoto saugumo sistemą, kuri 
tačiau pasirodžius klaidinga. 
Taigi verčiau gryžti į seną te
oriją "balance of power". 

Teisybė, visuotinio saugumo 
sistema buvo priimta, bet ne
buvo vykdoma, tai ai klaidin
ga buvo ne sistema, o tie nuo 
kurių priklausė jos vykdymas, 
tai yra didieji Tautų Sąjungos 
nariai, jų skaičiuje ir Angli
ja. Vieni, kaip Japonai, Ita
lai, Rusai ir Vokiečiai, ginkla
vosi, ruošėsi karan, kiti, kaip 
Anglai, per savo ministerį pir
mininką MadDonaldą ir minis
terį Hendersoną, ir Prancūzai 
per Briandą, skelbė pacifizmą, 
ragino tautos nusiginkluoti. Jų 
paklausė ir visiškai nusigink
lavo Norvegai, Danai ir Olan
dai. Visi žinojo, tai negalėjo 
nežinoti ir Anglai, kad Vokie
čiai smarkiai ginkluojasi, ir vis 
dėlto skolino jiems bilijonais 
pinigus, skolino pramonės ir 
prekybos reikalams, o ištikrų-
jų ta paskola buvo Vokiečių 
suvartota karo pasiruošimui. 

Taigi ne Tautų Sąjungos 
idealizmas, ne visuotinio sau
gumo sistema privedė prie šio 

Ikaro, o tai kad didieji Tautų 
Sąjungos nariai viena skelbė, 

jo kita darė. Ir dabar girdėti 
I kalbant apie Democracy ir 
j Freedoms, bet nematyti kad 
'praktikoje butų tais šūkiais 
j jau sekama. 

II. 
T rij ų Di cfzfų jų V ado-

vybe 
Taika, nėpagrysta ginklu, 

lieka sapnas. Bet Smuts, kar
todamas senai žinomą senten
ciją, kaž kodėl pamiršta jos 
antrą dalį: Taika, nepagrvsta 
teisingumu, n^ra patvari. Pre
zidentas Roosevelt, kalbėda- j 
mas apiė taiką, visuomet pa
brėžia kad ji turi buti teisin
ga. Sovietų politikos ir diplo
matijos žodyne trūksta tų rei
kšmingų žodžių. Sovietų at
stovas Gromyko, įteikdamas 
Washingtone kredencialus, kai-; 
bėjo apie taiką, bet nelaikė 
reikalingu pridėti kad ji turi 
b;ati teisinga. 

Taikai įsteigti ir jfef saugo
ti, sako feldmaršalas, reikalin
ga pajiegi vadovybė. Kas jai 
šiądien tiktų? Prancūzija, Ita
lija, Vokietija per šį karą bus 
išsprūdusios iš didžiųjų galy
bių eilės. Nei Didžioji Brita
nija nei Rusija neturės sau 
lygių konkurentų nei Europo
je, nei Azijoje, kai Japonija 
bus sumušta. Jungtinės Ame
rikos Valstybės — materiali-

ta Jungtinių Tautų, taigi ji ne 
demokratinio, o diktatūrinio 
pobūdžio. Bet ji šio karo ap
linkybių butų pateisinama. Bė
da kad vadovybė nevienalytė. 
Anglai ir Amerikiečiai yra de
mokratai, tai reikia laukti kad 
jie laikysis demokratizmo prin
cipų santikvje su kitomis tau-

niu ir moraliniu atžvilgiu yra j tomis. Bet Rusai, trečiasis 
pirmaeilė pasaulio valstybė.! vadovybės narys, yra žinomi 
Tos trys didžiulės galybės — iš savo despotinio valdymo sis-

ro 
Amerikos jūreiviai, kurie buvo išgabenti įvairiems ka-

darbams Afrikoje, iš statybos batalijono, čia parodoma 
sugryžta barzdoti, ypač vienas kairėje, 
mėnesių išbuvimo Afrikoje. 

Jie gryžo po 10 

Anglija, Rusija ir Amerika — 
imasi vadovauti Jungtinių Tau
tų Sąjungai. Jii vadovybėje,— 
triumviratas, tre jybė, — bus 

temos. Jei trijų vadovybėje 
butų sprendžiama visa daugu
ma balsų tai demokratinė dva
sia imtų viršų ant despotinės. 

sukurta nauja Europos tvar-1 taip nebus. Kiekvienu 
ka, Europos kontinento žeme- klausimu reiks derėtis ir del 
lapis nebus panašus į jos prieš- šventos ramybės demokrati-
karinį žemėlapį. Rusija žy-Įjoms teks nušileisti. Sovietų 
giuos per Europą, Rusijos svo- j Rusi ja ikšiol niekur nėra pa
ris neturės lygaus pavyzdžio rodžius nuolaidumo pavyzdžių, 
istorijoje. Anglijos vaidmuo Vadinasi, triumviratui nuolat 

sklaistyti ją paskiromis vals
tybėmis, kokios buvo iki Bis
marko imperijos, šis karas 
padarė nacionalizmą dar opes
nį nekaip jis buvo seniau. Tai
gi 80 milijonų Vokiečių, kad ir 
išskirstytų, šiaip ar taip sten
gsis laikytis išvieno, stengsis 
vėl sutapti Į tautinį Reichą. 
Išskirstyti jie butų visą laikį 
neramumo židinys. 

Rusija, pradėjus Petru Di
džiuoju, smelkėsi į pietus. Pa
skum beveik kiekvienas caras 
ar carienė saikstė prasimušti į 
Viduržemio jurą, į šiltuosius 
vandenis. Kai šiądien Mask
vos valdovai reikalauja eks
pansijos šiaurėje, Suomijoje ir 
Baltijos juroje ar vakaruose, 
tai nesveiku atavizmu jie ne
galuoja. Ne šiaurinės Euro-

- - v . - - pos tundros, ne Baltijos jura 
Europoje bus daug mažesnis, graSins iširimo pavojus, jei ežeras yra Rusijos 
nes jos ekonominis pajiegu- Anglija ir Amerika nenorės 
mas čia silpnas, tačiau jos ga- j atsisakyti demokratijos princi-
1 • * ?""! _ v .. n. 1 4-1 m m • j • 1 1 T1 _ _ • * _. i. Z lia pasireikš visuose kontinen
tuose. Daug kas mano kad 

pų. Teigti kad Rusija esanti 
r galinti buti demokratinga, ' ~ ~ w o" — 

tarp Anglijos ir Amerikos tu- kajp ^aro melaginga propagan-
rėtų buti glaudi santarvė. Bet 
toks jųdviejų santikis pasiro
dytų pavojingas, nes galėtų 
iššaukti kitų, priešingą joms 
talką. Vadinas, belieka šių 
trijų milžinų sąjunga. Tačiau 
Anglijai, apsiribojusiai salo
mis, butų pavojaus nutolti Eu
ropos kontinentą. Siekdama 
to išvengti, Anglija turėtų su
eiti į glaudesnę santarvę, dar
gi į uniją, su mažesnėmis va
karų Europos demokratijomis, 
kurių mąstymo būdas, santvar
ka ir civilizacija, pagaliau ide
alai paneša į tolygias Anglų 
savybes. Taip įsitvirtinus kon
tinente, Anglija butų lygi bent 
katram trejybės nariui. Tre
jybės globoje, kaip už kokio 
muro, galėtų saugiai kurtis 
demokratijos su visomis lais
vėmis. Senasis pasaulis, mu-

da, tvirtinti kad Rusijoje reli
gijos laisvė ir: kitos laisvės žy
dinčios, reiškia arba nepažin
ti kas yra Rusai, arba save ir 
kitus apgaudinėti. Rusijoje 
neprigijo demokratija ir var
gu ar ji kada ten prigis, hors 
ir pasipuoštu demokratijos eti-
kieta. 

interesų 
sritis. Rusijos gamtos turtai 
yra Kaukazas/ tJralas, Dono 
kraštas, Volga ir Dniepras te
kantieji Į pietus, ir Vidurinė 
Azija. Pietuose, Indijos okea
ne, Viduržemio juros pakran
tėmis, yra Anglai įsitvirtinę. 
Čia norėtų buti ir Rusai, pro 
Dardanelus ar pro Persiją pra-
lindę. Anglai gal ir nesibai
dytų Rusijos konkurento. Kas 
kita Turkai, Balkanų ir vidu
rio Europos tautos. 

v- iy. 
Eldieji ir 

Šiaip ar taip, Smuts'o poka
rinės tvarkos darymo skema 
priartina Rusiją į Didžiąją 
Britaniją ir gal kiek Į Ameri
ką, bet nustumia visas kitas 
tautas. Gal daugiau įgyjama 
simpatijos iš Rusų, bet nusto
jama pasitikėjimo visų kitų, 
nepatekusių į trejybės vadova
vimą. 

Pagrindinė feldmaršalo klai
da kad jis nenumato aktingos 
kūrybinės pajiegos mažųjų ir 
vidutinio didumo tautų, kad 
perdaug pasitiki Europos su
tvarkyme vien didžiųjų galy
bių ginklu. Ištikimiausi Ang
lijos ir Amerikos talkininkai 
šalinant Vokietijos ar kito ku
rio agresijos pavojų yra mažie
ji. Kol 300,000,000 pavergtų ne
bus atgaivinti, kol Atlanto Čar-
terio dėsniai nebus jiems vi
siems, kaip žadėta, pritaikin
ti, tol nebus įmanoma pastovi 
ir teisinga taika. Pasidalini
mas Europos sferų įtakomis 
tarp Anglijos ir Rusijos kaip 
tik bus pavojus kurio Smuts 
nori išvengti. Mažosios tautos 
nėra kliuvinys taikos rūmams, 
priešingai, jos yra cementas. 
Kas, kaip Rusija, teigia prie
šingai, vadina tai "cordon sa-
nitaire", tas mato mažose tau
tose kliuvinį savo beribiam im
perializmui, tas nori prisijun
gti svetimus žmones ir sveti
mas žemes. Al. Ylakys. 

BULGARIJOS 
ŪKIMAS 

Anglijos, kaip civilizuotos 
Europos kontinentas, Smuts galybės, nebijo mažieji. An-

skėma, padalinamas tarp An- j g]ija moka sugyventi su jais 
glijos ir Rusijos, ir tokiu bu-
flu Azijos riba atkeliama toli 

Vokiečių AusrottungspoTi tik, 
Rusų ir Japonų Aziatiškos 

į Europos vakarus. Kur Ang- j penetracijos ir ekspansijos me
lų įtaka bus, ten gali "žydėti" 
laisvės; kur Rusijos įtaka, ten 

todas visus baime nupurto, šie 
didieji teroru eina į tikslą, vi-

bus "scorched earth". Taipįsfl pakeliui nutrypia, suardo ir 
ptsitikus, mažosios ir ̂ viduti
nio didumo tautos, 300 milijo
nų viso, bus pavedamos val
dyti 200 milijonų Anglų ir Ru
sų. Ar ne panašu į Herren 
folk, Master Race pasireiški-

III. 

Diktatūrinė Trijų Vado
vybe Nesuderinama 
su Pokarine Demo
kratine Santvarko 

Smuts'o išdėstyta karo ir 
taikos trijų didžiųjų vadovybė 
radosi lakto keliu. Ji nerink-
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begryš, — pranašiškai baigia, demokratizmo ne
savo kftlbą senyvas Smuts. beliktų. Mažieji kraštai ir 

mažosios tautos vaidintų tik 
pasyvinę rolę, jos tik instru
mentas didžiųjų galybių ran
kose. 

Prancūzai ir Italai, tiesa, iš
sprūdo iš didžiųjų eilės, bet tai 
dar nereiškia kad šios tautos 
vaidins tik mažųjų rolę Euro
pos atkūrime. Perdidelis Pran
cūzų ir Italų paveldėtas kultū
rinis lobis, del to jų, kad ir 

j karo pamuštų,. menkinimas 
| via nedovanotinas. Nepakė-
! lus tų kraštų iš nuopuolio, nę-
! y.alima vaizduotis Europoje 
j taikos. . 

Taip pat lengvabūdiškai pa-
j laidojama Vokietija. Ji ir nu-
įgalėta nebus baigta. 
| Vokietijos kkiusimas 
j sunkiausia sprendžiamas. tČas 
įsu ja daryti — peršasi viso-
ikiu spėliojimų. Populiariausias 
sprendimas bene bus sis: iš-
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sunaikina. Gal but tas moty
vas Teherano konferencijoje 
Trijų Didžiųjų vadus padikta- j 
vo pabrėžti Persijos, Irano, te- į 
ritorijos neliečiamumą. Bet 
tam pabrėžimui nebuvo duota 
jokios realios garantijos. Tur
kija ir Balkanai vargiai ar nu
rimo, ypačiai kad Rusijos pe-
netracija Jugoslavijoje didėja, j 
Taigi Rusija, kaip ginkluotas 
trijų ( vadovybės narys, visuo
met ir visur turės savo proble
mų, nesiderinamų su Anglijos, 
ypačiai Amerikos, politine lini
ja. 

Pirma *Churchill'o buvo pro
paguojama glaudesnė 'Didžio
sios Britanijos santarvė su 
Amerika, dabar Smuts, kaip 
aukščiau minėta, pataria veng
ti tokios santarvės, nes ji iš
šauktų kokio liūto sumanymą 
organizuoti jai priešingą tal
ką. Jei tas liūtas yra Rusi
jos meška tai priešingas pavo
jus visuomet bus, nes Rusija 
perdaug "realistiška". 

Su Japonais jos santikiai 
geri, Japonai tikrai jos nepuls, 
Vokiečiai, kol su jais karas; 

priešai, bet kai bus nugalėti 
tai priešingumo nebeliks. Ir 
pirmąjį pasaulinį karą abu tie 
kaimynai buvo didžiausi prie
šai, o po karo sudarė Rapalo 
draugystės sutartį. Taigi pra
eitis rodo kad Smuts perša
mos trejybės pastovumui nė
ra realios garantijos; 

Pereitame pasauliniame kare 
Bulgarija buvo Vokiečių pusė
je, taip kaip ir dabar. Tačiau 
ji tada pirmutinė išsimetė iš 
karo ir tuomi pradėjo ardyti 
C'entralinių šalių frontą. 

Bulgarija ir dabar nori pasi
traukti iš karo, tačiau jos pa
statytos sąlygos Alijantams 
nepriimtinos. Ji nori pasilai
kyti tas Jugoslavijos ir Grai
kijos dalis kurias pagrobė šio 
karo pradžioje, su Hitlerio su
tikimu. 

Bulgarai skaitomi atkaklus 
ir primityviai žmonės, vieni iš 
smarkių kariautojų Europoje. 
Jų istorija buvo ilga tragedija 
įvairių laikinų pergalių kurios 
liko užartos neliaujamais Bal
kanų bruzdėjimais. Visu lai
ku Bulgarijoje jaučiama palin
kimas prie Rusijos, del bendro 
tikėjimo, tačiau karui kilus 
Bulgarija vis stoja Vokiečių 
pusėje. 

Rusija susidraugavo su Bul
garais po 1870 metų, kada ji 
stojo į karą prieš Turkiją iš
laisvinti Balkanus iš po Tur
kų jungo. Rusai tuo laiku no
rėjo padaryti Bulgariją didele 
Balkanų valstybe, tik Britai 
tam pasipriešino ir Bulgarija 
buvo atsteigta maža valstybė
lė. Atkiutę Bulgarai pradėjo 
stiprinti savo valstybę, ir 1912 
metais .sutuokę kitas Balkanų 
šalis vadovavo karą galutinam 
Turkų išvijimui iš Europos. 

Laimėjusios karą Balkanų 
tautos tada susipešė tarp sa
vęs, ir Serbai 'bei Graikai su
mušė Bulgarus ir atėmė iš jų 
daug žemių kurias jie buvo pa
ėmę iš Europinės Turkijps. 

Del to tai Bulgarija prisidė
jo prie Vokiečių pereitame pa
sauliniame kare, tikėdama lai
mėti ką daugiau, bet vėl ne
pavyko. Nepavyko ir dabar, 
nors Bulgarai pagrobė kaimy
nių šalių dalis ir tikėjo galės 
jas pasilaikyti, jeigu Hitleris 
laimės šį karą. 

KIBIRKŠTYS 
ftašo Titnagas. 

MtĄt produktyvus rašyto
jas Vytautas Sirvydas savo 
išsireiškimais apie reikalingu
mą kokių tai specialių santi-
kių su Sovietų Sąjunga, susi
laukė aštrios kritikos. Jį ėmė 
kritikuoti ne tik savi tautinin
kai rašytojai, bet ir socialis
tai, ir net toks gatvinis "kri
tikas" kaip J. Steponaitis, ku
ris rašė Am. Lietuvyje. 

J. Steponaičio kritika, jeigu 
ją galima vadinti kritika, ne
daro garbės nei jam pačiam, 
nei laikraščiui, kuris be jokios 
pastabos talpino. 

Retai kada Steponaitis pasi
rodo su savo raštais Lietuviš
koje spaudoje. Jeigu jis ne
turi kuo geresniu pasirodyti 
tai geriau visai ŠU tokia kriti
ka neišsišokti. 

itEPASTOVUS Dr. Graičiu-
nas, kuris jau tiek sykių yra 
savo šerstį keitęs kiek jis tu
ri metų, važiuodamas į komu
nistų suvažiavimą, kaip kur 
gavo pasakyti "spyčių". 

Vienoje kolonijoje kur jis 
buvo sustojęs ir kalbėjo štai 
ką pasakė: . , 

"Ne Amerika su savo para
ma išgelbėjo Rusiją, kaip tū
li mano, bet Rusija išgelbėjo 
Ameriką ir Angliją. 

"šiądien jau ir Roosevelttis 
ir Churchill važiuoja pas Sta
liną tartis. Jie daro ne iš mei
lės Stalinui, bet iš baimės. Jie 
bijo kad raudonoji armija ne
nueitų į Berliną pirma jų, nes 
jie žino kad kaip raudonoji ar
mija įmaršuos į Berliną tai ir 
Anglijos darbininkai palieps 
savo karaliukui kraustytis, nuo 
sosto. 

"Raudonosios armijos niekas 
nesulaikys ir jai kelio nepa
stos, kur ji turi sustoji. Ji eis 
nesulaikomai". 

Iš TOKIOS Graičiuno kalbos 
galima suprasti kad jie yra įsi
tikinę jog Stalinui neužteks 
Vokietijoj. Kada raudonoji 
armija pasieks Berliną Stali
nas veržšis per Kanalą į An
gliją, o paskui ir į Ameriką. 

žinoma, iš Vokietijos raudo
noji armija nesiveržš su gink
lais į - Angliją ir į Ameriką. 
Ginkluotąją Stalino armiją pa
keis raudonoji armija kuri yra 
gerai organizuota tose šalyse 
ir gerai apginkluota kitokiais 
ginklais — tai yra propagan
da. 

Ta Stalino armija, kaip ži
nome, smarkiai veikia ir pas 
mus Amerikoje. Jų kalbėto
jai zuja neaplenkdami nei ma
žiausios kolonijos. Raudono
sios armijos oficieriai sulindę 
ir j unijas. 

HITLERIS KARIAUJA 
JAU TIK UŽ VO
KIEČIU IŠLIKIMĄ 
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dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne^ • 
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkitT "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland 3, 

Hitleris kalbėdamas Naujų 
metų proga pareiškė savo val
domiems žmonėms jog Vokie
tija dabar kariauja jau ne lai
mėti, bet tiktai išlikti nuo su
naikinimo. 

Jam nesiseki Rtisija, o tuo 
tarpu rengiami nauji dideli 
smūgiai kituose frontuose, ku
riuos siais metais jis pajaus. 

Vokietijos žmonės daugiau 
netiki pergalei. Priešingai, ti
kima ir kalbama kad Alijantai 
šymet Vokiečius nugalės ir ka
ras Europoje baigsis 1944 ipe* 
tų bėgyje. 

Iš Londono praneša kad 
Vokiečiai Krokuvoje, Len
kijoje, per Kalėdas pakorė 
dešimtis Lenkų ant įvairių 
stulpų ir kraigų, matomai 
bausdami Lenkus už bruz
dėjimą prieš okupantus. 

Kinijoje infliacija £iisiė-
kė tokio laipsnio kad už 
vieną cigaretą reikia mo
kėti " 12 Kiniškų dolarių. 
Už pakelį cigarėtų 240 do-



Padėkit Amerikai Laimuti n t n v * 

Dienos Klausimais 
Redaktorius-K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

"NTIEKŠIŠKIAUSIAS darbas kokis tik galima 'pJapildy-
^ ti yra tai savo tautos išdavystė. Išdavystė skaito
ma piktesnė už žmogžudystę, už vagystes, už kitus kri-
minališkus nusikaltimus. Kaip žmogžudystės, vagys
tės taip ir tautos arba savo šalies pardavimais ar išda
vimas kitados buvo slaptai varomas darbas, ir paskirų 
asmenų. 

Tačiau, sti keičiaftčiusi laiku keičiasi ir išdavystės 
"menas": savo tautos pardavimas tapo viešu, be jokios 
gėdos, be žmoniškumo supratimo darbu, ką atlieka la
biau "sudemokratėję" ir tam tikrų viešų nesąmonių su
žavėti žmonės. Atleistina yra tamsuoliams kurie seka 
klastingus^ vadus ir^daugiau neišmano. _____ 

Tačiau nedovanotina yra tam tikrų aukščiau sto
vinčių asmenų išdavystė savo tautos, ką jie didžiausiu 
įtužimu Ir skubumu vykdo. 

Aklas yra tas kuris sutinka nulenkti savo sprandą 
kad jam j j pamintų svetimos šalies valdovai: ant tiek 
aklas- kad nežino kusvo žmogaus privilegijų ir atsisaky
damas savo laisvės džiaugiasi kito vergu tapdamas. 

Bet niekšas yra tas kuris pats savo laisvę turėda
mas ir toli nuo pavojų būdamas, dirba išsijuosęs par
duoti savo broliiis-seseris vergijon tų iš kurių jis gau
na sau judošiškus grašius. 

Tokiais niekšais pasirodė Lietuviški bolševikai, ku
rie net savo suvažiavimą turėjo nutarimui viešai savo 
tautos ir šalies išdavystės akto. 

Jie "užtvirtino" Sovietams "atidavimą" „Lietuvos ir 
kitų šalių ko Sovietai reikalauja, ir priėmė reikalavimą 
kad Amerikos valdžia uždarytų Washingtone Lietuvos 
Atstovybę.... Viskas kas buvo Lietuviška, jų "dekre
tu" turi buti Sovietiška-Rusiška.... 

Tai ženklas žmonių pamišimo, tai išdava jų "pro
greso" kuriuo jie iki šiolei taip gyrėsi. 

Atmenam kaip Rusai bolševikai puolasi užimti Lie
tuvos Atstovybės patalpas Berline, kada Lietuva buvo 
Sovietų pavergta 1940 metais. Bet tai darė Rusai ir 
gal kiti kokie Lietuvai nedraugingi gaivalai. 

Amerikos .Lietuviai bolševikėliai "nuprogresavo" 
iki to kad čia Amerikoje, laisvoje šalyje, išdryso jau to
kius reikalavimu? išnešti — kad Lietuvos Atstovybė 
Washingtone butų uždaryta. 

Laimė kad Čia Amerika ir kad Dėdė Ssfmas bolše
vikų netoleruoja. Šiaip gi matytume baisų reginį: pa
siutimo apimti būrelis pačių Lietuvių, verguvės smarve 
užnuodytų, pultų daužyti Lietuvos Pasiuntinybės lan
gus, plėšti Lietuvos ženklus ir vėliavą nuo jos, ir pat j 
Lietuvos ministerj ištempę i gatvę mirtinai nukankintų. 

Draugučiai, ar fai tą jųs vadinate "progresu" ir 
"demokratija"? 

KAS KĄ RAŠO 

(Spaudoje Pasidairiusi) 
Rašo Vyt. širvvdas. 

O ŪSAMS artėjant į Lietuvą ir kitas kaimynines že-
^ mes kurias bolševikai ruošiasi užgrobti ir pavergti, 
Maskvos konferencijoje buvo padaryta vienas tarimas 
kuris kalba apie reikalingumą išlaisvintose iš Vokiečių 

Raginamas Kuinas 
Netoli Nueis 

Tėvynė skelbia SLA 6-to 
Apskričio suvažiavimo proto
kolą, iš kurio paaiški priėmi
mas rezoliucijos raginusios A. 
L. Tarybą "tuč tuojau pradėti 
organizuoti komitetus koloni
jose rinkti aukas ir ruošti pa
rengimus Lietuvos žmonių pa
šalpos reikalui". 

Bergždžiai 6-tas Apskritis 
Tarybą ragina: tas musų poli
tinių srovių kuinas pats neži
no kam jis gyvena, o apie dar
bus tai nei neprisimink. Pa-
vyzdžis: savo ižde turi $8,000, 
bet dar neprisirenge Lietuvos 
Atstovybė Londone paremti, 
nors Londonas pasaulinės svar
bos miestas ir Lietuvos Atsto
vybės ten buvimas yra pirma
eilės svarbos faktas. 

Tarybai nepasitikėjimą pa
rodė ir SLA 2-ro Apskričio su
važiavimas Bostone. Įnešimas 
paaukoti $25 Tarybai nepriim
tas, bet pavestas Apskrities 
valdybai: jei ji matys kad Ta
ryba ką nors veikia tai auko
ti. Lietuvos žmonių šelpimo 
darbe Bostoniečiai Tarybai vi
sai. nepasitiki, ir nutarė dirbti 
tik per Lietuvai Remti Drau
giją, kuri sklandžiai veikia 
MaFss. valstjoje ir yra pačių 
Mass. valstijoje ir yra pačių 

f i i 

Anglai Apsigalvoja 
Vienas žymių Anglų imperi

jos vadų, Pietų Afrikos prem
jeras Smuts, aną dieną pasa
kė jsidėmėtiną kalbą. Jis pa
sergėjo nespręsti svarbių klau
simų vienu žodžiu, bet, taip 
pat sako, jų nereikia skaityti 
sunkiai painiais. Po pereito 
karo mes vienu žodžiu, "Tau
tų Sąjunga", manėme pasau
lyje patikrinti taiką, demokra-

v ., i  ,• i j v . , , v .  tija ir laisvę. Suklupome. Bet okupacijos salyse nusibalsuoti kokios valdžios tų kraštui ui reiškia kad taikos pati. 
žmonės norės, »-is ba.sn,\'imas J?ali buti tiktai viena ip- Į<rjmm0' klausimas toks pai-
vylimo priemonių, nuraminti žmones kad nesipriešintų 
bolševikams gryžtant į tas šalis atgal. Bolševikų bal
savimo priemonės tiems kraštams perdaug jau yra ži-
savimo tvarka tuose kraštuose perdaug Jau yra žinoma 
nuo 1940 metų. 

Sovietai gal but sutiko su nauju tų kraštų žmonių | 
apsibalsavimu del to kad 1940 metų Liepos mėnesio 
valdžioms ir tiems žmonėms kurie su bolševikais dabar 
visokias tarybas daro. Todėl gal but Stalinas dabar 
sutinka pravesti kitus balsavimus — nuo ko apsaugok 
Viešpatie! 1940 metų išpraktikuota teroro sistema So
vietai lengvai "rinkimus" padarys vėl 99,90' \ Maskvos 
naudai, ir tada jau bus gavę Anglijos ir Amerikos suti
kimą tų šalių užgrobimą legalizuotis. 

Tos visos tautos privalo kovoti prieš foKį štitikiftią 
leisti Sovietams sauvaliauti jų šalyse. Lietuva ir kitos 
buvusios Ru^ų pavergtos šalys apsisprendė visiems lai
kams buti laisvos ir nepriklausomos 1918 metais, ir tą 
pati Rusija, Lenino ir Stalino parašais, patvirtino. 

Niekas nereikalauja kad Sovietai, kuriuos pereitas 
karas pagimdė, išnaujo balsuotųsi kokios valdžios for
mos Rusai norėtų. Tikrai žinome jeigu tokie balsavi
mai butų, Rusai balsuotų už demokratišką valdžios for
mą, komunizmą biokšdami i sąšlavyną. 

Lietuvos žmonių balsavimo reikalu turės progą pa
sisakyti Amerikos Lietuvių Seimas šaukiamas Vasa
rio 5-6, New Yorke. Kadangi pereito karo metu Ame
rika kariavo ir pravedė tautų apsisprendimo teisę, nie
kas neturi teisės jos keitinėti ir tampyti kitaip, ypač kad 
į šį karą stodama Amerika paskelbė Atlanto Deklara
ciją ir prižadėjo atsteigti šalis tokias kokios jos buvo 
pirm šio karo iškilimo. 

nus kad neišsprendžiamas? 
Smuts sako, Tautų Sąjungos 

idėja buvo gera, bet jai stigo 
tinkamos vadovybes ir galvos, 
šiam karui vadovauja trys val
stybės: Amerika, Anglija ir 
Rusija. Smuts numato kad va
dovybės jos nepaleis nei po 
karo, kaip paleido po pereito 
karo. Jos turės galios savo 
vadovaujančius sprendimus kū
nyti. Bet Anglai čia privalė
tų pu galvoti. Amerika bus 
gtipri, Rusija bus stipri, nes 
abi turi daug žemių, žmonių 
ir gamtos turtų. Anglų impe
rija, nors apima žemių visuo
se pasaulio kraštuose, bet Eu
ropoje, prieš milžiną Rusiją, 
bus silpna. Ji bus silpna ir 
prieš Ameriką su jos jurų ir 
oro laivynais, su jos pramon« 
ir prekybos galia. 

Tokiu budu, sako Smuts, ar 
nevertėtų Anglams siekti glau
desnio bendradarbiavimo su vi
somis Europos mažomis tauto
mis kurių pažiūros į gyvenimą 
taip artimos Anglų demokrati
jai ir civilizacijai? 

Be Anglijos, tas tautas mil
žinas Rusija ponaus, nors jos 
to nenori. Europos tautos su
pranta, jei Europą ponaus vie
na tauta (Vokiečiai, ar Rusai), 
jos žuvę. Tokiu budu, nesun
ku butų joms šfietis prie, ir 
net stoti nariais, Anglų impe
rijos, kur priklauso tokios sa-
vistovės valstybės kaip Kana
da, Pietų Afrika, Australija, 
Naujoji Zelandija. 

Panašiai mintis reiškia ir 
įžymus Anglų žurnalas, The 
Nineteenth Century, nesykį 
apgynęs Pabaltijo tautų nepri
klausomybės principą. 

Tokių minčių augiitlits ir 
stiprėjimas Anglijoje Lietu
viams svarbu, nes stiprina An-
,ylų pasiryžimą neleisti Rusi
jai Europos mažas tautas sa
vo politinėn vadoyybėn versti. 
Be Europos mažų tautų Ang
lai bus tik sala. Su jomis ji 
bus stiprus narys busimos nu
matomos trejybės: Amerikos, 
Anglijos ir Rusijos. -

M 

S K A I T Y M A I  

Kražin  Skerdyne 
50 METU SUKAKČIAI 

PAMINĖTI 
1893—1943 

(Tęsinys iš pereito lir.) 

Ir taip griebė kazokai pirmą iš pul
ko vyrą — aukštą, drūtą kaip ąžuolą. Pa
tiesė ant suolo ir pradėjo iš dviejų pusių 
nagaikom kaip spragilais kapoti. Po pir
mo kirčio tuoj ištiško srovė kraujo, pas
kui pradėjo' kristi nuo kuno mėsos, kazo
kai vis pliekė, gubernatorius kirčius skai
tė. Daskaičius iki 25, žmogus kurs pir
ma nesavu balsu rėkė ir prie Dievo šau
kėsi, apalpo ir aptyko. Kazokai nustojo 
mušę. Kada Dr. Vasilenka priėjęs da-
silytėjo jo rankos ir tarė: "Nuduoda.... 
galit dar penkiolika dadėti!" Davus dar 
penkiolika kirčių, be jausmo, jau suvis 
apalpusi žmogų kazokai nuvilko ir Įme
tė į valsčiaus raštinės tvartą, kad atsigai-
veliotų. f 

Tokiu budu visus paeiliui bemušant 
daėjtf iki penkiolikai ar šešiolikai. 

Vienas iš mušamųjų atsišaukė jog 
esąs bajoras, tat gubernatorius liepė jam 
dar kelias nagaikas už jo bajorystę da
dėti. 

Pavakare atvažiavo i Kražius Kauno 

Tose pat dienose ir paskiau guberna
torius su prokuroru ir tyrinėtojais klau
sinėjo suimtus neva už maištą žmones, ir 
siuntinėjo į kalėjimus; Raseinių, Taura
gės, Šiaulių ir Kauno. 

O atlikęs tą viską, su trenksmu par
važiavo į Kauną ir tuoj davė į Peterburgą 
svarbų raportą, kad Kražių miestelyje, 
Kauno gubernijoje, kilo maištas, kurs vie
nok, dėkojant jo energijai, pat pradžioje 
likosi apmalšintas. 

Gubernatorius neabejojo kad už tokį 
darbą apturės nuo caro gausias dovanas, 
Ir neapsiriko. Gavo Šv. Andriejaus kry
žių. Gavo abudu kartu su Orževskiu, Vil
niaus general-gubernatorium, su kuriuo 
tą Kražių maištą pakėlė.... Bet nesiti
kėjo jiedu kad pirm negu gaus anas dova
nas už Kražiečių pjovimą, turės nukentė
ti tiek sarmatos ir pažeminimo Vilniaus 
teisme. Dalykas mat krypo suvis ne taip 
kaip jie norėjo. Kryžius gavo, bet ne 
taip už Kražiečiij žudymą kaip už paner
tą del to gėdą. 

Taip tai pasibaigė ana liūdna Lietu
viams i)' Žemaičiams Kražių skerdyne. 
Daugelis musų brolių ten nukentėjo, bet 
nukentėjusių skaičių sunku sužinoti. Žmo
nės buvo suėję iš keliolikos parapijų, iš 
trijų aplinkinių apskričių. Daugumas, ži
noma, iš ju namon suvis nepargrvžo. Bet 
kur jie dingo? ar Kražentoj paskendo, ar 
kazokų nugalabytais likos, ar į užrubežį 
paspruko bijodami atsakomybės, ar i ka-

prokuroras ir matydamas gubernatorių įėjimus išgrūsti, apie tai nei namiškiai ne-

• BE suvaržymų ir priežiū
ros kokia |vesta karo laiku au
tomobiliams, 1943 metų pabai
goje butų likę tik apie 8,000,-
000 pasažierinių 'automobilių 
tinkamų važiuoti. 

•TRAFIKO nelaimėse 1942 
metais visoje šalyje užmušta 
buvo apie 28,000 — apie 12,-
000 mažiau negu 1941 metais. 

i 
PALAIMINTAS LAIKAS 

(Maironis) 

•DŽIOVA Amerikoje nuo 1904 metų tiek nugalė
ta kad iš pirmos mirčių daugumu vietos pastumta į sep
tintą ir mirimų skaičius numažintas 75 nuošimčiais. Ta
čiau nežiūrint to, 1942 metais šioje šalyje nuo džiovos 
mirė 60,000 žmonių ir ji vis tebėra didžiausia žmonių 
žudytoja tarp 15 ir 45 metų amžiaus. 1943 metais ap
sireiškė naujas susirūpinimas kuomet džiovininkų skai
čius žymiai pašoko. 

fPASAŽIERINIAI lėktuvai per Atlantiką gali at
likti 3200 mylių kelione skrisdami po 165 mylias į valan
dą. Po šio karo, dalykai žymiai pagerės, ir ištobulinti 
lėktuvai vežios pasažierius oru kas kėlios valandos iš 
Amerikos į Europą ir priešingai. 

Palaimintas laikas kada veversys 
Į dangų iškilęs viešai apgarsys 
Pavasario auštant} rytą: 
Kada vėjas, svetys tolimų kraštų, 
Tirpydamas sniegą, papūs iš rytų 
Ir gamtą prikels užmigdytą. 
Palaimintas laikas! Nekartą rytys 
Dar rytšaliais galvas žiedams nulankstys, 
Bet saulė vis lipa į žiemius, 
Vis lipa ir šypsos nudžiugus saulutė; 
Nudžiunga ir žmonės, į darb$ sukrutę; 
Pavasaris lanko pakiemius! 
Pavasaris kitas nabašninkus gali 
Prikelti, kad bočių užmirusią šalį 
Iš amžino miego vadina! 
Jo balso išgirsta kapų pelenai; 
Pakyla garsingi tada milžinai, 
Ir ateigai vieškelį mina! 
Palaimintas laikas! Nors priešginiai tingus 
Gyvatos pabūgę, begarbins laimingus 
Ramumo ir- miego sapnus, — 
Bet veltui trukdytų gyvavimą jauną: 
Jis tvinkčiot kas kartą aiškiau nepaliauna 
Ir pamatus, griauna senus. 
Gražu kad pavasaris griaudamas ledą 
Bežadina gamtą skaisčiais spinduliais; 
Gražu kad didvyriai, mylėdami, veda 
Tėvynę naujais atgimimo keliais! 
Palaiminti jųs, atgimimo laikai! , 
Ir jųs išrinktieji tėvynės vaikai! — 

užsiimantį tokiu budelio amatu, susibarė 
su juo ir, nenorėdamas anose bjaurybėse 
jokio dalyvumo turėti, apsisuko ir išva
žiavo atgal į Kauną. 

j -T Apėjo tai gubernatorių. Nusiminė 
[jis;, "gal kartais išeiti blogai", pamanė jis 
j ir įbėgęs į kanceliariją pasakė kad nagai
kas dovanoja. O žmonėms rustu balsu 
tarė: "Ant kelių, galvijai!" Liepė visiems 
suklaupti ir prašyti pasigailėjimo. Po to 
jau daugiau nemušė. 

Tą nagaikų ekzekuciją baigiant, jau 
artinos antros dienos vakaras. Kazokai 
su urėdninkais, gavę nuo gubernatoriaus 
pilną liuosybę viskam, ne tik Kražiuose 
bet ir po aplinkinius kaimus išsiskirstę pil
dė piktadarystes per visą vakarą ir naktį 
ir ateinanti rytą. Už kvailą kazokai butų 
paskaitę tą iš savųjų kuris tuo tarpu savo 
žvėriškų jausmų nebūtų prisotinęs, arba 
kurs vogtais daiktais nebūtų pripildęs 
kišenių. 

Krikščioniškuose namuose miestelyje 
ir jo apielinkėse neužžibo tą naktį žiburė
lis. Žmonės kur katras galėjo buvo išbė
gioję: tvartuose, kluonuose, rusiuose, bet 
kazokai visur juos atrado.... Tai šian 
tai ten per tą visą nelaimingą naktelę bu
vo nuolat girdėti moteriški kliksmai. 

Tik į tiW'ią dieną gubernatorius iš
siuntė du šimtu kazokų atgal į Varnius, 
Kražiuose vieną šimtą tepalikdamas. Li
kusieji per keletą dienų dar Kražių apie^» 
linkę naikino, plėšė , piktadėjysčių bu
vo mažiau, bet jos buvo tos pačios. 

Gubernatorius irgi pasiliko Kražiuo
se. Pasišaukė jis kunigus Renadzkį ir 
Mažeiką ir, lyg dėkodamas jiems už prie
lankumą, liepė kokius tik nori bažnytinius 
daiktus iš vienuolyno bažnyčios pasiimti j 
parapijos bažnyčią. 

Prasidėjo pervežimas daiktų, teisin
giau jų draskymas, laužymas ir ardymas. 
Brangus vargonai išardant buvo sugadin
ti ir paversti į niekus. Altorius, kurs kaš
tavo septynis tukstančius rublių, buvo su
naikintas; stovylos sudaužytos, kiti pa
gražinimai pakenkti ir sulaužyti. 

Gubernatorius pats pervežant daiktus 
sėdėjo bažnyčioje ir gėrėjosi anuo vanda
lišku darbu. 

Išvežus daiktus, šventinyčią užpėčėti-
jo. • • . . 

O kad varpinyčibs varpai, kurie irgi 
didžiai prieš Maskolius buvo nusikaltę, 
daugiau jau niekad neskambėtų, guberna
torius negalėdamas jų kitaip nubausti, Jie- Į 
pė išplėšti jiems šerdis arba liežuvius. 
Tokiu hudu užnebylo tie garsus Kražių 
vienuolyno bažnyčios varpai, ką per du 
šimtu metų garsino Dievo garbę ir kvie
tė žmones prie maldos. Užnebylavo cfefel 
tos bažnvčios turbut ant visados.... 

Dėjosi tai 11 ir 12 dieną Lapkričio, 
1898 metais. 

t>alėjo pasakyti. Daugumas buvo sužeis
tų, bet kaip anų skaitlių surinkti kad jie 
bijodami buti Maskolių suimtais, su žaiz
domis savo slėpėsi? Pas daktarus net nė
jo del tos priežasties. Anas doras Lietu
vis kurs mums Kražių skerdyne aprašė, 
pasakoja kad skaitlius sunkiau ir lengviau 
sužeistų pasiekė šimtus. ' Kražiečių apgy
nėjų tyrinėjimai tiktai arti vieno šimto 
anuos daskaito. 

Kaslink užmuštųjų, tai urėdiški Mas
kolių laikraščiai pranešė kad užmušto 
Kražiuose nei vieno nebuvę. Melavo, ne
vidonai ! 

Teisybė, ant kiek žinome, tai rodos 
nei Vieno tokio smūgio nekirto kad kurį 
butų ant vietos padėję — vis dar kelias 
valandas sužeisti datęsė, bet paskui mirė. 

Kada žmonės Kražiuose kazokams be-
smarkaujant, bijojos pasirodyti gatvėse, 
policija be jokių klausinėjimų, be kunigo, 
be švęsto vandens, be varpų tas nelaimin
gas aukas suvertė į iškastas duobes ir už
kasė. Tokios tai buvo tų Kražių kankin
ti niu laidotuvės. 

daugiau) 

I N T Y S 

V. J. E 

Draugingumas yra fiieilė be savųjų 
sparnų. 

Kiekviena žmogiška esybe yra tomas 
vertas pastudijuoti. 

Ribotasis yra begalinio* apreiškimas. 
Aukščiausia jiega pasaulyje yra Pro

tas. Jis sukurė dangų ir žemę. 
Protas lobina kuną. 
Sveikata yra darbininko laimė; ir .jis 

privalo prižiūrėti ją daugiau negu kapi
talistas prižiūri savo milžiniškus invest-
mentus. 

Musų palaima ateina !s inusų darbo. 
Tiesa, žmogus miršta; bet jo nemir

tingoji dalis — protas — lieka gyva. 
Jeigu mes esam teisingi patys sau, 

mes esam teisingi ir kitiems. 
Šožė ir spygliai, liūdesys ir džiaugs

mas, yra sujungti krūvon. 

S A P N Į  N  I  N  K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas SapninykAi, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
;apną. Kiekviena* privalo jį Uimi 
namuose. 

fteTkalauRTi ttrvojc 
6820 Superior Avenue Cteveiaad, 
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A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietaris 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

— Argi sveikas nežinai kad Gudas ir 
nusičiaudėti negali be klykavimų ir be 
gaikščjimų? — užmetė Algimantas. — 
lis is mušu neišbėgs. Ji rnusų nagu 
vengs. 'Jeigu mes vėtra Į ją laušimės 
ir pats žinai jog žus musų nemaža, 
o ai* to verti Gudai kad mes kištume 
vo galvas po jų kardais?. Palaukim! 

Pi-
ne-
tai 
Na 
sa-

Ap-

bet sveikas neatsižvelgei Į tai jog kiekvie
na diena daugina ir musų pulkus. Ir jei
gu viena užvilkta diena gali duoti Aršia
jam kareivių pulką tai mums ji duoda po 
pulkeli istikrųjų. 

— Bet mes atitraukiam žmones iiuo 
darbo, •— spyrėsi Marma. 

— Dabar vėlyvas ruduo, — atverta 
ir laukų karšti darbai se-
0 kiti darbai gali ir pa-stosim pili aplinkui ir netrukęs badas įs-

vys juos iš pilies ant lygaus lauko. Na, 
tada ir bus laikas, — tramdė Algimantas. 

Jau sutemo gerai kada paskutiniai 
Algimanto vyrai išlipo ant Nemuno kran
to, persikėlę į Gardino pusę. Ant pilies 
kuorų degė ugnis, bet Į jų liepsną nesi
skubino liaudis Į pagalbą Gardinui, prie
šingai, visi džiaugėsi jog antgalo radosi 
galintis sutramdyti pikta Aršųjį su jo 
plėšikais Gudais. 

An try tojaus priešpiečiais ties pilies 
perkasu sustojo du Algimanto kareiviai 
ir pareikalavo jo vardu kad Aršusis pasi
duotų su pilim. Žinomas dalykas jog tas 
jų pareikalavimo neišpildė, ir tokiu bildu 
prasidėjo Gardino apgulimas. 

Naudodamasis tuo jog be jokių karei
viškų prietaisų Algimantas nieko negalėjo 
paveikti su gana tvirta pilimi, Aršusis vi
są pirmą dieną stiprino pili ir davė pasil
si nuvargusiems kareiviams, siųsdamas į 
darbą tiktai buvusius pilyje. 

Algimanto gi kareiviai stvėrėsi pir
miausia už špatų ir ėmė rausti gilų per
kasą aplinkui visą pili iki upės krantų, kad 
Aršusis negalėtų daug pikto padaryti, ne
tikėtai išpuldamas su saviškiais iš pilies. 
Gardino pilis atsidūrė dabar apgulos sto
vyje. 

Į vakarą viskas buvo atlikta: ir per
kasas, iv krantas-pylimas. Guldami Ar
šiojo kareiviai phinašąvo jog rytoj auš
rai brėkštant Algimantas veršis urmu į 
pilį, dėlto visi taikėsi anksčiau sugulti. 

Nakties metu Sudaviškiai, nežinia 
kaip, prisitaikė ir pasirūpino paveržti li
kusius pas Gardino piliečius porgus, luo
tus ii- laives ir paleisti Nemunu, kad ne
galėtų tie kokioje dėtoje persikelti per 
upę. Ir reikia pridėti jog šitai jie pada
rė laiku, nes iš vakaro, pamatęs Algiman
to pagamintą pylimą, Aršusis pradėjo ma
nyti ar ne geriau jam butų išbėgus, ypač 
kol tai jis gali padaryti be jokios skriau
dos savo kareiviams. Tiesa, šita mintis 
buvo ne jo, tiktai vieno Gudų bajorų ir po | stas kilpinio šūvis nulėkė j 
valandėlei apmąstymo Aršusis ją permai-|lies. 

Bartninkas, -
nai pasibaigė 
laukti. 

Į bylą vis daugiau kibo vyrų, ginčai 
vis plačiau sklido. Negalėdami pagalios 
nuginčyti vieni kitus, visi ryžosi išpildyti 
tai ką lieps kunigaikštis Algimantas. Tas 
ne tik sutiko su Bartninko žodžiais, bet 
dar prie jų pridėjo: 

— Ne tiktai vėtra laužtis j pili never
ta, bot ir visai nėra gana svarbių priežas
čių imti ją urmu. Maisto yra pilyje tik 
kelioms dienoms. Išsibadėję, ką jie da
rys? Išeis patys iš pilies, kad prasimuš
ti per musų eiles, arba kad pasiduoti. Ir 
verždamies i pili mes vis vieną dieną dar
bo neatliksim. Reikės kelių dienų. 

— Taip! taip! — sušuko daugumas. 
—• Taip ką gi mes iškirsim verždamie

si Į pilį? — užklausė Algimantas ir pri
dėjo: — porą dienų!.... Na o kiek svie
to žus be reikalo! Kiek sužeistų be rei
kalo vaitos? Ir tai del poros dienų! 

Po šitų žodžių sutiko visi laifkti ir 
marinti Aršųjį badu. 

— Na, netikėjau kad Algimantas to-
kis butų, — kalbėjo Bartininkas į Mar
mą. — Jaunas vyras, o elgiasi su tokiu ap
skaičiavimu ir atsargumu, kaip gali elg
tis tiktai senas, pripratęs prie karo nuo 
mažų dienų. 

Didelis buvo Aršiojo nusiminimas ka
da jis pamatė savo pilį apsuptą pylimu iš 
lauko, anapus kurio pasislėpę priešai, gra
sindami piliai, patys beveik nieko nebijo
jo. Bet dar didesnis buvo jų nusimini
mas kada sekančią dieną iki vakarui ne
sulaukę užpuolimo, suprato koksai jiems 
galas lemta. Kad įpykdinti Sudaviškius 
ir prigimdinti juos užpuolti pilį, Gudai, 
užlipdami ant sienų, dergė juos visokiais 
budais ir erzino. 

Bet viskas buvo veltu: išjuokimai ir j 
viso k i  d e r g i m a i  s k r i e j o  o r u  k a i p  t u š t i  b a l - j  
sai, sukeldami juokus. I 

Tiktai išreto koks vyras ' atsiliepė: j 
— Palauk! Neužilgo atsilyginsim! ! 
Tik retkarčiais koks smarkiau palei- j 

pilį, arba iš pi- į 

Dabar pats Laikas Jums užsis 

1944 M E T A M S  
Gausit dov an puikų 1944 m. Kalendorių 

(PASTABA: Seni skaitytojai pridėkit lOe kalendoriaus įvyniojimo ir persiuntimo *kaš tams padengti) 

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigiau 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

tat" 

.  Y . ; ; ; . ; ; - " " — J U S  t u r i t  d a U g  s a v o  d r a u 2 U  i r  g i m i n i ų ,  i š r a š y k i t  j i e m s  D i r v ą  u ž  $ 2 . 0 0 ,  a r b a  p a k a i -
binkit, lai patys užsirašo šį Įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gam 

'^^\\\\\\\\VN\\\W<S  A  nimrQ fiLr 517 $9 ftH vIocitu inofiii Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

seno kareivio balsas. — Aš jau pasenau ir 
gal proto truputį nustojau, dėlto nepyk, 
kunigaikšti, ant manęs 

— Be. tokių ilgų prisitaikinimų, — ne
kantriai ištarė Aršusis. — Sakyk stačiai! 

— Ot, saulele šviesioji! — traukė Gu
das. — Išpuolę iš pilies mes susiremsim 
beveik su visa Algimanto kariuomene, ir 
kad paveržti iš jos maistą turėsim ją per-
galėt. Argi tai mes galim padaryt? Bet 
tegul galėtume, tai vis nemaža ir musų žū
tų. Kokia laimė musų butų toliau? Ar 
mes galėtume po šitokiam susirėmimui 
manyti apie prasimušimą per Sudaviš
kius, kad>bėgti į Dainavą? — Ilgokai to
kiu buditf*. senis dėstinėjo, prirodydamas 
jog jeigu eiti iš pilies tai reikia eiti tiktai 
vien prasimušti per Sudaviškius. 

Veltu Aršusis stengėsi sutremti Gu

dą, veltu jis rodė jog tokiu budu padarys 
jie sau ne mažai bereikalingo ir sunkaus 
darbo, nes padavę dabar Gardiną į Algi
manto rankas, paskui turės atgal imti. 
Viskas vienok nuėjo perniek. Nors pyk
damas, o turėjo jisai sutikti su seno kar
eivio žodžiais. Bet sutikęs nuleido jisai ir 
galvą. Jo galvoje aiškiai blykstelėjo min
tis jog sykį Algimantui atiduotas Gardi
nas daugiau jam negryš. Gaila ir pikta 
jam pasidarė, taip pikta jog net ašaros 
pasirodė akyse. Pakilęs jisai nubraukė 
ašaras nepatėmytinai kitiems ir liepė ren
gtis iš pilies. 

Prasidėjo trusas. Ką tiktai galėjo, 
Gudai krovė į kišenius, kišo ančiun, ant 
žirgų dėjo, ko negalėjo su savim neštis de
gino, kasė į žemę, arba metė į upę per pi
lies sieną. (Bus daugiau) 

nė nusprendęs kad išbėgti visada galės ir 
kad gailėtis žmonių nėra ko. Bet jeigu 
jisai butų pasiskubinęs, arba jeigu butų 
Algimantiškiai pasivėlinę, tai kažin kaip 
butų toliau viskas susidėję. ' 

Sustatęs nakties sargus, Algimantas 
ryžosi pasiteirauti su saviškiais kaip elg
tis imant, pilį ir kai]) ją paimti. Jauni vy
rai patarė vėtra įsilaužti, nežiūrint to jog 
tokiu budu imant gali ir daugelis svieto 
žuti.^ Suaugę vyrai tarė pirmiausia paga
minti ikvaliai prietaisų pilies vartams ir 
scenoms ardyti. Jais išgriovus sienas, ta
da tik laužtis į pilį. 

— Kokį tu duosi patarimą, Bartnin-
ke? — prakalbino Algimantas tą ikšiol 
tylėjusį vyrą. 

Bartninkas buvo karštas vyras nuo 
prigimimo, bet amžius ir prityrimas iš
mokino jį daug darbų, ypač kareiviškų, 
atlikti be karštavimo, jeigu tiktai nespėjo 
kuo nors kas suerzinti jo jausmų. Dėlto 
ir jis dabar klausydamas kitų kalbas ir 
apmąstydamas Algimanto padėjimą, toli 
i šalį numetė savo prigimtą karštumą ir 
paklaustas atsakė: 

— Mano patarimas ne kas. Paimti 
pili gali ir vienu ir kitu budu. Bet kaip 
man rodosi tai tau, kunigaikšti, geriausias 
tas būdas prie kurio mažiausia žus musų 
kariuomenės vyrų. Jau ne tik dėlto jog 
kiekvieno žmogaus gaila, bet dar ir dėlto 
jog šitų visų vyrų ne syki dar reikės gal 
kovose su Aršiuoju ir kitais. O karui vis 
reikia vyrų. 

— Taip! taip! — sušuko keli senyves
ni vyrai. 

— Taip! — pridėjo ir vienas iš tel
kiančio Pcuškio pulko, vardu Marma. —-
Gera tai mintis, tiktai ne visai. Nereikia 
užmiršti, man rodos jog Aršienė renka 
pagalbą savo vyrui skubinai. Nereikia 
tat užmiršti kad kiekviena užvilkta diena 
gali duoti Aršiajam kareivių pulką. 

Ir tai tiesa! tarė Bartninkas, — 

Netikėtai užsidaręs Aršusis Gardine 
pritruko maisto nuo pirmų dienų. Nors 
jis iš pirmų dienų suprato kokiu budu no
ri Algimantas Gardiną paimti, vis tiktai 
jis ryžosi lūkėti truputį, kad pažiūrėti ar 
neišgelbės jo koks netikėtas atsitikimas, 
ir vis liktai jam buvo malonu galutinai pa
matyti kad Algimantas išsižadėjo ištikrų-
jų imti Gardiną jiega ir lauks kol badas 
užsidariusius neišvys. 

— Kada nustojo jau visų vilčių, surin
ko Aršusis savo vyrus pasitarti. 

— Vyručiai! — atsiliepė jisai. — Val
gio už poros dienų neliks mums visai, nors 
ir* tai]) mes ne prabangiai jį aikvojame. 
Mums kitaip neišeina kaip arba pasiduoti, 
arba stengtis prasimušti per priešų eiles 
ir bėgti kurie ištruksime, į Dainavą. Ką 
jus į tai sakysit? 

— Ot, kaip tu padarysi taip ir bus 
gerai! — atsiliepė už visus vienas senas 
kareivis. 

— Teisybė! — pritarė ir kiti. 
— Jeigu taip tai pa klausykit ką aš su

maniau. Pasiduoti mes visada suspėsi
me, — kalbėjo Aršusis. 

— Taip! — sušuko keli balsai. 
— Kad prasimušti, reikia palikti Al

gimantui pilį su visu labu kurį mes čia su
rinkę sugabenom. Ar neišmintingiau bus 
padarius taip: mes neturim maisto, o pas 
Algimantiškius jo ikvaliai, tai sakau, ar 
nepabandyti mums atimti maisto iš Algi-
mantiškių. Dabar jie, kaip matyti, apri
mo ir nelaukia musų 
Dėlto šitas darbas gali 

— Na, ir teisybė! 
na? ir kitas balsas. 

, — Tgije maisto mes galėtume ir il
giau laukti čia pilyje, kol nesurengtų pri
gulinčią atkirtį mums kunigaiktšienė, 
traukė toliau kalbą Aršusis. 

— x\nt Algimanto! Ant Algimanto!— 
suriko pulkų viršininkai. 

— Atleisk man paikam, — atsiliepė 

puolimo iš pilies, 
ir pasisekti. 
— atsiliepė ir vie-

AKRON. OHIO 
Akrone darbai žymiai pakilo 

šio karo metu. Dirbtuvėse dar
bininku skaičius pasidvigubino 
nuo 1940 metų, vienoje tiktai 
Goodyear „Aircraft Corp. dirb
tuvėje dirba per 80,000 darbi
ninkų. i 

Skaičiuojama kad šioje sri
tyje trūksta dar apie 6,000 
darbininkų tik karo darbams. 
Del stokos darbininkų Akrono 
sričiai valdžia tuo tarpu ne
duoda naujų karo reikmenų 
kontraktų. 

Pačiame Akrone tik karo 
darbuose dirba virš 100,000 
darbininkų. 

Nežiūrint dešimčių tūkstan
čių jaunolių išėjimo į kariuo
menę, Akronas padaugėjo 20 
nuošimčiais gyventojų skai
čium del karo darbų. Mieste 
priskaitoma apie 290,000 gy
ventojų. 1940 metais buvo 
apie 244,000. Summit apskri
tyje dabar skaitoma apie 400,-
000 gyventojų. 
"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios melų—įdėkit 
| laišką $1 dabar ir "Dirva'* 

lankys jus ištisą pusmetį. 

Lengvas Budas Padėti Dėdei Šamui Laimėti 
Karą 

DIRVOS 1944 
KALENDORIAI 

Persiuntimui reikia pridėti 10c. 

—Vėliava ir Bomberis virš Jurų 

-—Laisvės Stovyla ir Lėktuvai 
—Žiemos Vaizdas su Briedžiais 

-..Kariai ij* Slaugė su Vėliavom 

-..Žiema Ukėje 
—Prezidentas Roosevelt 

—Mergaitė su šuniukais 

..Mergaitė su Paukštukais 

.--Darius ir Girėnas 

.-.Gražuolė 
-Lietuvaitė su Vėliava 
-Kražių Skerdynė 
šv. Antanas ir Jėzus Kūdikis 

__Šv. Marija Mojinė 
-Kristus Alyvų Darže 
-švente šeima 

_-Paskutinė Vakarienė 

D I R V A  
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

Taupymas elektros yra gal but 
lengviausias dalykas kurio iš mu
sų prašoma paaukoti. 

Neprašoma užgesinti šviesas rei
kalingas musų saugumui arba pa
togiam matymui, arba liautis var
tojus reguliarius padarbus virimo, 
kepimo, šaldymo, valymo, mazgoji
mo ar pvosijimo—tiktai taupymo 
elektros kurią, mes gal aikvojame 
bereikalingai. 

čia pridėtas paveikslas rodo kaip 
viena šeima gali taupyti elektrą 
sutraukiant arti kedes prie vienos 
geros sight-saving lempos ir nau
dojantis jos šviesa savo darbui. 

Tas gal reikalaus pertvarkyti jū
sų baldus kambaryje, ir tikrai rei
kalinga bus gera sight-saving lem
pa tam tikslui. 

Pris i ta ik ius  dirbi t ,  s int i  i r  skai

tyti prie vienos geros lempos, rei
kia neužmiršti užgesinti lempas ki
tose vietose kur jos nevartojamos, 
ar skiepe, ar virtuvėje ar meigame 
kambaryje. Kadangi Clevelando sri
tyje elektros jiegos nestokuoja, tai 
prašoma taupyti elektrą sutaupy-
mui kritiškų karui reikalingų me
džiagų kurios reikalingos elektros 
gamybai, kaip tai anglis ir metalai 
ir darbo jiega, ką suatupydami mes 
pris-idėsim prie karo pastangų pa-
stumėjimo. 

DUOK žmogui šviesą — jis 
pats atras sau kelią. Kas 
platina Dirvą — tas platina 
šviesą. 

AŠTUONIOS NAUJOS POLKOS AKORDEONUI 
, Major ir Minor Melodijose 

Visos gaidos pirštams aunumeriuotos: 
Pianui, Bassai pažymėti raidėmis. 

Music by N. Shkorka 
No. 1 Return Home Polk 25c 
No. 2 Longing for Home Polka .. 25c 
No. 3 Dancing Bride Polka 25$ 
No. 4 Starting Wedding Polka ...... 2& 

Published by 
N. SHKORKA CO. 

No. 

No. 

5 On the Road from America to 
Africa, Couplet Dance 

6 On the Road from America to 
Russia, Couplet Dance 

No. 7 On the Road from America to 
G e r m a n y ,  C o u p l e t  D a n c e . .  . .  

No. 8 Three Generals on Tour, 
Couplet Dance 

4640 BROADWAY 
Cleveland, Ohio 

30c 

25c 

25c 

25c 

T*1 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 

0 Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
farnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijas— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-

MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelfo. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vžl jau
stis puikiai. 

Telef. GLen. 1600 

Superior Appliance Co. 
Sales and Service 

12316 SUPERIOR AVE. 
Mes Aptarnaujam ir Tai-

mašinas. 
Atliekam gerą Radio tai-. 

symo darbą. 
Perkam Senas Skalbiamas 
Mašinas, Vacuum Valyto-
Jus, Radios. (5) 

Skelbimai "Dirvoje" 
50c už vieną kartą 

4 tris kartus už $1.00 
Smulkus skelbimai Dirvoje', 

kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali' 
ma patalpinti šia kaina. 

CJ*,* <• ""t1. 
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Pirkit War Bon^a ir *£1! D  T  R .  V  A  

WATERBURY, CT. 

WATERRURIO L, T. SIŪLO 
iAUKTI NAUJOS ANGLI

JOS VEIKĖJŲ POSĖDĮ 

A. L. Tarybos valdybos su
sirinkime, Gruodžio 17, plačiai 
svarstyta surasti budus kaip 
butu galima daugiau sustip
rinti jięgas paremti Amerikos 
karo pastangas greičiau lai
mėti karą,, ir kartu prisidėti 
prie išlaisvinimo pavergtų tau
tų- ' ' 

Karas Europoje gali pasibai
gti bent dieną, Hitleris bus 
sumuštas, bet kas seka tada su 
mažomis tautomis? Kas gali 
atsitikti su Lietuvos Nepri
klausomybe? Suprantama, A-
merika pilnai mus užtars, bet 
Amerika turės įtikinti Angli
ją, Rusiją ir kitas Alijantų 
valstybes kad mes kovojam už 
visų laisvę, už pasaulio demo
kratiją, ir kad mes griežtai 
reikalaujam pildyti demokra
tiškus principus, taipgi mes 
reikalaujam kad po karo kaip 
kitoms Ašies pavergtoms tau

toms taip ir Lietuviams butų 
sugrąžinta pilna laisvė ir ne
priklausomybė. 

šiais ir kitais svarbiais klau
simais Taryba susirupino ir 
sumanė kreiptis į Naujos An
glijos visuomenės veikėjus, or
ganizacijų pirmininkus, profe
sionalus ir kitus Lietuvą my
linčius žmones ar jie pritartų 
sušaukti tokį kaip ir Naujos 
Anglijos suvažiavimą kur nors 
Worcester, Hartford, Water-
bury ar kitur, kur visiems bu
tų patogu. Butų gerai kad vi
si kuriems rupi Lietuvos liki
mas atsileptų greitai. Reika
linga kad dalyvautų visų sro
vių veikėjai lygiai, išskiriant 
komunistus. 

Or. M. J. Colney. 

NUO REDAKCIJOS: Nau
jos Anglijos veikėjai kuriems 
rupi tarti vienas galingas žo
dis už Lietuvą, lai pasinaudo
ja proga dalyvauti New Yorke 
šaukiamame Lietuvių Seime— 
ten bus ne tik Naujos Angli
jos bet visos Amerikos Lietu
vių balsas pareikštas. Ruoški
tės į New Yorko Seimą! 

BALTIMORE, MD. 
f ———— 

WM. LAZAUSKAS TEXAS 
UOSTO SARGYBOJE. Vincas 
Lazauskas, per 18 metų tarna
vęs Baltimores policijoje, pas
kiau išėjęs visus specialius mo
kymus uostų sargybes, šiomis* 
dienomis tapo paskirtas atsa
kom ingon vieton saugoti vieną 
iš gyviausių šjos šalies alie-
jaus-gasolino uostų, Texas Ci
ty Jis paskirtas nauju Coast 
Guard kapitonu tame uoste. 

I Per tulą laiką šio karo me-
1 tu Wm. Lazauskas tarnavo pa
dėjėju prie Wilmington, Del., 
uoąto sargybos vado, paskiau 
buvo prie Galveston uosto sar
gybos vadovybės štabo, daba}' 
paskirtas vyriausiu vadu Te
xas City uosto sargybos. 

Kaip Amerikiečiai Užima Salas 

i 
> \ 'v 

•GYVATES vadinamas kob
ra Indijoje laikoma už šven
tas. Jos naikina žiurkes, taip 
kad sumažina buboniškos plė-
gos ir kitų žiurkių išnešiojamų 
ligų plitimą. 

šiame vaizde parodoma Amerikos kariuomenė išlipus 
i$ valčių brenda Į M ak i n salą, kur ištolo apšaudyti Japonai 
buvo priversti pasitraukti ir Amerikiečiai turėjo progą pri
siartinti ir Dlipįti. 

•CITRINAS arba lemona-> 
turi didesnį nuošimtį cukraus 
negu saldusis arbūzas. Taigi, 
skonis ne visada pasako tei
sybę. 

•AMERIKOS karo išlaidos 
per fiskalį 1943 įlietą buvo 11 
kartų didesnės negu 1941 mo
tais. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
( L a i  t )  

7829 Euclid Avenue 
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"LAIKYK lIKiARNį DEGANČIA.. 
Buvo laikas kada šis patarimas buvo labgĮi 
pudingas Clevelande. Apie 1820 metus at
gal—tą metą kai "Cleaveland" pirmą kartą 
buvo pažymėtas U. S. cenze (gyventojų 6C6) 
—sakoma "ši vieta turėjo daugiau barškan
čių gyvačių negu žmonių". 

Barškančios gyvatės išnaikintos jau senai. 

Rpvok su Aikvojimu! 
Taip yra pjgru ir patagu š'4-
dien turėti švięsį kad dažnai 
nepamanoni jog palikom be
reikalingai degančią. 

Dabar jusų Valdžia prašo 
jUfį taupyti elektrą . . taupy-
pui kritiškų anglie?., transpor-
tai^.on, darbo jiegų ir kitii bū
tinų žaliavų reikalingų elek
tros gaminimui ir jos pati®-, 
kimui. 

f Neaikvok elektros — vartok 
. tik kiek rėikia, bet suroika-

laūk kiek išvartoji! 

bet nuo tada šios srities žmonės susidurė su 
daug kitų pavojų. Visada jie "turėjo liktar-
nas degančias"—-ir visada jų bendruomene 
išėjo stipresnė ir geresnė. 

Pereitą metą, ketvirtdalįs nailijono vyrųj ir 
mot«rų dirbančių įmonėse Qidžiojo CleveTan-
do srityje pagamino produktų už vir.š tris bi
lijonus dolarių . . . beveik viską karui! Tai 
atlikti, jie turėjo "laikyti savo liktarnas de
gančias" visą parą aplinkui, septynias dienas 
savaitėje. J3e didžio pagerinimo moderni-kas 
elektros šviesos, jų toks gausus produktivin-
gumas butų buvęs negalimas. 

.The Illuminating Company's pareiga šita-
m^ buvo permatyti, ir patenkinti, tą milžiniš
kai padidėjusį reikalavimą šviesos ir jiegos-
patarnavimo kokį karas pareikalavo. 

Iš jpriesęąsjiies sąyo $35,QOO,(į)0 praplėtimų 

programp kurj ši Kompanija pradėjo fuvirš 
du metai prieš Pearl Harbor, visokis parei
kalavimas elektros patarnavimo karo produk
cijai ir visiems kitiems tikslams buvo išpil
dytas ... ir laiku! Tas reiškia laisvą pra
monės veikimą . . . vieną iš daugybės pavyz
džių kaip laisvė planuoti, statydinti ir ga
minti, pagelbėjo Amerikos kariaujančioms 
jiegoms pakreipti karą į kitą pusę. 

Kada pergalė bus laimėta—kada mūsų vai
kinai ir mergaitės vėl sugryš—pa jiegos įren
gimai kuriuos ši kompanija įrengė karui bus 
pilnai pavesta taikos meto vartojimui. Ta
da elektra atliks daug naujų, beveik netikė
tinu darbu jums—darbų kurie padarys jusii 
darbą gausesnį, jusų gyvenimą malonesnį.— 
THE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINA
TING COMPANY. 

£ 
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Cleveland 

Crust Company 
T H I  I A N X  F O I  A L L  T H E  M O P l E  

CONDENSED STATEMENT OF CONDITION* DECEMBER 31, 1943 

A S S E T S  
Cash on Hand and in Banks ....... 
United States Government Obligatitpi . 
Stock in Federal Reserve Bank . . » . . 
State, Municipal and Other Securities . . 
Loans and Discounts 
Banking Premises 
Other Real Estate 
Other Resources . 
Cwtpmen' UahUity on Acceptances . . . 

Total 

•159,166 
' j481,504 

9&8 
14,652, 

174,427 
* 4,912 
1,188 
2,208 
116 

250.7G 
,400.02 
500.00 
401.31 
234.54 
767.80 
204.38 
,155.50 
027.72 

l | A B I L ^ T I I |  
Capital Stock 
Surplus aiCiūišiivided Profits 
Reserve for Contingencies 
Capital Notes 
Retirement Fund for Capital Notes . 
D E P O S I T S  

Demand . $41^,fl0,SO!.9S 
U.S.War Loan Deposits • , 91,394,150.51 
Time • . 269,267,845.2® 
Estates Trust Department . 15,661,180,4® 
Corporate Trust Department 2,737,406.7^ 

j|s39,163,951.03 

$13300, OOOuOO 
10,154.436.70 

2,172.504.88 
11,000,000.00 

MMK),OOOd00 

792,776,785.11 

3^06,763.41 
4,437,433^1 

116,027.72 
f839,163,951.03 

140.1« 

United States Government Oblisationa carried at 1137,442,276.70 are pledged to secure 
public fundi and tract deposit* and for other purposes as required or permitted br law. 

^ We welcome in 1944 individuals and corporations ^ 
seeking new or additional banking services. 

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS 

Accrued Taxes, Interest, etc. ... 
Other Liabilities 
Acceptances Jįjteęuted for Customers 

T o t a l  . . . .  
Olatingent Liability on Low 

46 Convenient Offices 
Out-of-town: 

^ Bedford • Lorain • Painesville • Willoughby j 

Member: Federal Deposit Insurance Corporatiopu. Federal Reserve Sntan 

•GRENLANDIJA turi po 1 
R-yventoją ant kiekvieni| K) ket
virtainių mylių ploto. 

SEDAKOFF 
VAISTAS NUO ŠALČIO 

TAI GYDYTOJO RECEPTAS 
Greita Pagalba nuo Gerklės Už
degimo, Paliuosuoja atsikosėjimą, 
stimuliuoja ir paliuosuoja užsi
kimšima plaučių. Ypatingai Ke
ras nuo naktinių kosėjimų, šalčio 
;r ulkimimo. (!) 

Eclair Cut Rate Drugs 
7600 ST. CLAIR AVENUE 

Kampas E. 76 St. Cleveland, O. 
Telefonas EN. 9202 

Beda Jums Rašte Moky
tiesiems 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 
"BROTHERS CAFE1 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
1603 E. 7Slh Street 

DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedeldieniais. 

^ KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONSS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

*'Kur alus skanesni.s" 
"Arielkelč šiltesnS** 

ALUS, PEGTINF., VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Slotns, Savininkas. 
W1CKL1FFE, OHIO 

^— j 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

MQUOR WINE BEER 
Viata kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

V / 

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta, privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

"" ir šiaip pramogoms. 

Hftpervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

. u .  s .  R o u t e  a a ;  
Jack Ganson-Karabiaas, Sav. 

- ^ 
. . * • 1 . 

Pasaulis dabar yra labai nu
siminęs ir nuliudęs, vardiško.ji 

, krikščionija visai nebeturi Vieš
paties dvasios, ganytojai atsi
skyrė nuo Viešpaties. (Jere. 23: 
le.) Apakino juos kad nematy
tų nei Dievo plano nei jo tiks
lo. Mylintieji Dievą žmonės ne-
jraii skaityti Biblijos, ganytojai 
jiems uždraudžia. Pastebėkime 
kad Viešpaties dvasia pakels 
vėliavą prieš velnią, musų prie
šą. Vėliava reiškia tiesos apsa
kymas apie Karaliją Dievo at
einančią, o velnias reiškia tuos 
kurie atitraukia nuo tiesos, (šv. 
Jono Evans:. 8:44e.). Apsakant 
Žmonijai Viešpaties antrą su-
fryžimą ir ką toji karalija reiš
kia žmonijai, nors ir dabar pri
sieina apsakyti kad šitie var
pai reiškia Dievo rūstybę pa
sauliui. Mes Biblijos pamoks
lą privalome visuomet pareik
šti, kad tik per Dievo karali
jos įkūrimą žmonės gaus ra
mybę. bet nę per mirtiną žmo
gų. Dievo žodžio ap;-akytoiąi 
galės sakyti žmonėms kad Me
sijo Karalija sustabdys ant že
mės karą ir isteigs amžiną tai
ką, jo karalijoj nebus išnaudo
toju kurie dabar spaudžia ir 
vargina žmones; nebus dau
giau beširdžių politikierių ku
rie dabar nuskriaudžia žmo
nes vadindami save jų atsto
vais; neVus nei vieno netikro 
pranašo kurie neleidžia skai-

.jfcvti Švento Rašto ir pažinti 
tiesos. Tikrasis Karalius įkurs 
teisingą valdžią su lygybe; 
žmonės per teisingą Kristaus 
valdžią bus atsteigti j proto ir 
kuno tobulybe ir numirusieji 
bus sugrąžinti iš kanų, bet ne 
pragaro. (Ev. Šv. -Tono 5:28-
ŠB9 e.) Skaitvk Biblija. ra«i tie
sa. Wm. Shimkus. 1150 E. 76 / 
St., Cleveland 3, Ohio. A 

(Skelbimas) 

JONAS <3., 
PO I-TE R 

L i c t u v i |. 

Namų Maliavotojim 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

|95 Ęąst 123rd Sfcx 

Telefonas POiomac *>899 
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D I R V A  War Bonds Laimes Karą! 

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais ? 

* j 

JONAS T D RIGHTER IŠRINKTAS 
CITY CLERK 

*-

John T. DeRighter 

Mūsų tautietis Jonas T. De
Righter (Diraitis) laimėjo žy
mią vietą Clevelando miesto 
savivaldybėje, tapęs išrinktas 
City Clerk vietai dviejų metu 
terminui. Būdamas stipriu De
mokratų partijoje, jis galėjo 
tą vietą pasiekti. 

Miesto Taryba, pradėdama 
savo terminą, pirmutiniam po
sėdyje renkasi savo raštvedį. 
Šymet Demokratai turi 17 iš 

DONO KAZOKŲ 
CHORAS VAIDINS 

SEKM. SAUSIO 9 

Karalienė. Užsirūko 

Ji i ^ 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

ANOTHER REPLY TO MR. MOLEY 

v--~ ;.<h 

Gen. Platoff ir jo Dono Ka
zoku Choras ir šokikai atvyk
sta vienam iš savo metiniu pa
sirodymų Clevelande, dalyvaus 
Music Hall, šį sekmadieni po 
pietų, Sausio 9, su įdomiu dai
nų ir šokių programų. 

Norintieji pamatyti tą pui
kų perstatymą gali pasinaudo
ti proga. Tikietai $1, 1.50, $2, 
$2.50 ir taksai. 

Pereitą sezoną ši pasaulyje 
pragarsėjus organizacija ne 
tik traukė didžiausias minias 
kur tik atsilankė, bet per metą 
išpildė 224 koncertus. 

Per 17 metų kaip jų orga
nizacija pradėjo veikti choras 
apkeliavo pasaulį išpildydamas 
virš 4,000 koncertų. Jie at
lieka puikius kazokų šokius, 
taip pat eilę Rusų liaudies ir 
šiaip dainų ir bažnytinių gies-

vo už $3,770,000, o 1943 metais 
už $2,470,000. 

33 tarybos atstovų, taigi kaipo • , • • . o ~ x 
turinti didumą partija išsirinko f."' taipgi'naujausių Sovietų 
savo partijos narį City Clerk (aini?* 
pareigoms. Jonas T. DeRigh- Vft?rr ,IO . .. . 
ter buvo nominuotas tai vietai 1943 METAIS nuostoliai nuo 
Demokratų kokuse prieš kelias J?ais}*Ų Clevelande buvo apie 20 
lias dienas ir pirmadienį, mie- Įnu°š- mažesni negu 1942 me
sto tarybos pirmame posėdyje, tais. ̂  194^metais nuostoHų JDU-
išrinktas. 

Demokratai išrinko savo na-
ri miesto tarybos atstovą ir, 
tarybos pirmsėdžiu — Michael 
M. Lucak. 

Republikonai, pirmą kartą į 
porą dešimčių metų perėie į 
mažuma, tą savo pralaimėji
mą užleido su dideliu trukš-
mu, kuri sukėlė miesto tary
bos posėdyje. Tačiau truk«ma-
vimas jiems nieko negelbėjo. 

Jonas T. DeRigh ter yra at
stovas Ohio Legislaturoje, ir 
Lietuvių banko sekretorius. į 

MUSŲ KAREIVIAI 
Albertas Wallis buvo sun

kiai sužeistas einant tarnybos 
pareigas, Oregon valstijoj, lai
ke pratimų. Apie tai jo tė
vai gavo pranešimą. 

Banionių abu sunai, Algir
das ir Bill buvo parvykę pas 
tėvus šventėms, vienas pagre-
tu kito, abu jiedu gavo progą 
pabūti kartu tik vieną dieną. 

Sgt. Antanas Dumčius, su 
savo žmona, lankėsi pas tėvus, 

w c * * Y t pabaigę Kalėdas švęsti jiedu 
i\amų savininkams j išvažiavo atgal į Floridą. 

Lietuviai namu savininkai Sgt. Antanas tarnauja prie 
malonėkite įsitėmyti ateinantį ^uvi^ prižiūrėjimo, 
susirinkimą: bus laikomas tre- " 

Ši senyva moteris vadinasi 
karalienė Gilberto salų gyven
inių. jai uždega cigaretą vie
nas Austrai ietis leitenantas la
kūnas, kurį ji pažino jaunys
tėje, dabar jis sugryžo kaip 
kariautojas. 

4-TA WAR LOAN 
PRASIDĖS SAU

SIO 18 
Ketvirtas War Lean Vajus 

nustatytas pradėti Sausio 18 
ir visoje šalyje bus bandoma 
sukelti 14 bilijonų dolarių. 

Clevelande ir Cuyahoga ap
skrityje reikės sukelti $208,-
000,000. 

čiadienį, Sausio 12, Lietuvių sa
lėje. £is susirinkimas bus vie
nas iš svarbiausių ir įdomiau
sių kiekvienam savininkui kuris 
esate narys. Bus išduota meti
nės apyskaitos iš nuveiktų dar
bų praeitais metais. Bet dar 
svarbesni.* bus tuo kad daly
vaus Amerikiečiai kalbėtojai, 
kurie moka išaiškinti narnų sa
vininkų reikalus ir bendrai ko
kią rolę mes galime sulošti bū
dami organizacijoje ir pavie
niais. Todėl nepraleiskit progos, 
bukit šiame susirinkime visi ir 
visos kurie tik esat namų savi
ninkai ; nėra reikalo buti nariais 
šios organizacijos, jus padary
sit sau daug naudos vien tik at
silankymu i susirinkimą. 

K. štaupas, Pirm. 

AUKOK IT DE AIM TU K Ą 
Clevelande ir Cuyahoga aps

krityje prasidėjo "March of 
Dimes" vajus, rinkimui dešim
tukų palaikymui kovos su in
fantile paralyžium. Tas ' fon
das įsteigtas Prez. Roosevelto 
gimtadienio sukakties paminėji
mui, rinkimais aukų visoje ša
lyje gydymui to paralyžiaus. 

Vajus baigsis Sausio 30. Do
vanokit savo dešimtuką tam 
tikslui. 

Pereitą metą sukelta $110,-
000, šymet tikimasi tą sumą 
viršyti. 

Pfc John Simonaitis vėl ap
silankė Clevelande, gavęs ke-
lioliką dienų liuoslaikio. Vieši 
pas savo seserį. Jis prisilaiko 
Perrin Field, prie Sherman, 
Texas., tarnauja prie lėktuvų 
prižiūrėjimo. 

Walter Pečkys, 19 m. amž., 
Juozo ir Uršulės Pečkių sunus. 
nuo 9710 Henderson ave., Sau
sio 4 išvyko karinėn tarnybon. 
Tėvai išleido jj palinkėdami 
visokių laimių. 

GASO KOMPANIJA 
NEPATEISINTA 

Jau keli metai eina bylinėji
masis del numažinimo Cleve-
lando ir apielinkės gaso nau
dotojams kainos. Pirmiau jau 
East Ohio Gas Co. buvo rasta 
perdaug imanti už gasą, byla 
atsidūrė aukštesniame teisme. 

Pagaliau paskelbta kad Suv. 
Valstijų aukščiausias teismas 
tain pat pripažino gaso kom
paniją imant perbrangiai už 
gasą. Tokiu budu miesto val
dyba kuri vedė l:yUi prieš gaso 
kompaniją laimi. Jeigu dabar 
tą byla patvirtins Ohio valsti
jos trijų žmonių komisija, vi
si gaso naudotojai galės gauti 
atgal permokėtą dalį pinigų. 

GIMIMU KAIP VISOJ 
LIETUVOJ 

1943 metais Clevelande gimė 
22,066 kūdikiai, tuomi padary
ta naujas aukštas gimimų re
kordas. 1942 metais gimė 21,-
887 kūdikiai, o 1941 metais — 
18.540. 

Visoje Lietuvoje nepriklauso
mo gyvenimo laikais gimimų 
būdavo iki 27,000 metuose. 

•1943 METAIS trafiko ne
laimėse Clevelande užmušta 109 
asmenys per ištisą metą. 1942 
metais tokių mirčių buvo 127. 

Tik 1939 metas buvo kitas že
mas trafiko nelaimių metas — 
tą metą buvo užmušta 115 ir 
už tai Clevelandas buvo pripa
žintas vienas iš saugesnių mie
stų trafiko žvilgsniu. 

1944 metų pirma automobi
lio auka buvo Emelio Astorino, 
52 m. amžiaus, nuo Orange av. 
jis buvo sužeistas Sausio 1 d., 
mirė Sausio 3 d. 

LANKĖSI Iš DETROITO 
Clevelande lankėsi švenčių 

metu p. Balčiūnienė iš Detroi
to, pirmiau gyvenus Clevelan
de. 

PASTŲ prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
Cigarų, saldainių parduotuvė, tas 

pats savininkas 16 metų. Noriai 
j rodys $1200 savaitinių ineigų. Ran
dasi gatvekarių skerskelyje, nėra 
kompeticijos. . Smulkmenų klauskit 

2949 Woodhill Road. (1) 

RUOŠKITĖS TAKSAMS 
Nors pildėt taksų blankas už 

1943 metus pernai ir nors mo-
kėjot taksus, tačiau ir šymet 
gausit income tax blankas ir 
reikės jose padaryti pareiški
mus. Income Tax ofisai ran
dasi Midland Bldg., ten reikis 
kreiptis. 

KAMBARYS IŠSINUOMOJA 
Vyrui arba merginai, Lietuvių 
šeimoje. Kreipkitės vakare po 
6 vai., sekmadieniais nuo 9 ry
to iki 5 vakare. (2) 

1439 E. 92nd Street 

KAM E A RYS IŠSINUOMOJA 
Lietuvių šeimoje, vienam vy
rui; arti Lietuvių bažnyčios ir 
kitų biznių. Klauskite infor-
formacijų Dirvos Admin. 

6820 Superior. EN. 4486 

Parsiduoda 3 Namai 
Ant E. 33 st., 7 šeimos ir storas 
Klauskit telefonu arba. rašykit, 

nas. (3) 
Klapskit telefonu arba rašykit. 

Telef. tarp 6 ir 12 vai. EX 0417 
7605 gtar Avenue 

•PER 1943 METUS Clevelan
do srityje išdirbta įvairių pro
duktu už 3 bilijonus dolarių — 
tris kartus tiek negu kada ge
riausiais taikos metais. 

ŠOKIAI IR KORTA VIM AS 
RAUD. KRYŽIAUS NAUDAI 

Sekmadieni, Sausio 23. nuo 
2:30 vai. po piet'i. šv. Jnrsrio 
parapijos auditorijoje atsibus 
kortavimas ir šokiai, to paren
gimo pelnas skiriamas Ameri
kos Raud. Kryžiaus naudai. 

Visi prašomi n.esivėluoti. at
eiti anksti, turės smagų popie
tį. Dovanos prie įžangos ti-
kietų, įžanga tik 50c. " 

Komisija. 

LVS SUSIRINKIMAS 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

1 skyriaus susirinkimas bus 
laikomas Dirvos redakcijoje, 
penktadienio vak., Sausio 21. 
nuo 8 vai. Nariai prašomi da
lyvauti, yra labai svarbių rei
kalu. 

Mr.v P. J. Zuris sent the 
following letter to the Edi
tor of the Newsweek, in 
reply to Mr. Raymond Mo-
ley's article' on the Baltic 
States: 

In fairness to thousands of Am
ericans of Lithuanian descent who 
are loyally doing their part for the 
war effort of this country, it be
hooves you to grant us space to 
answer some of the slurs and mis
statements flung at us and the 
country of our origin "by Mr. Ray
mond Moley in your December 13 
issue under the caption of "The 
Baltic States". 

Wc Americans of Lithuanian de
scent have a right to resent the im
plications of Mr. Moley's epithet 
"hyphenated political groups". We 
fought in World War I for Ameri
can victory and are willingly send
ing our sons t® fight in this one 
with no apologies to Mr. Moley for 
our Americanism, which consists 
among other things, of full support 
of the ideals of the Atlantic Char-

j ter, the Four Freedoms, and the 
right of self-determination of all 
peoples. 

Mr. Moley's unfounded attack on 
Messrs. Sumner Welle? and Wil
liam Bullitt for their staunch stand 
against the cynical attempts of So
viet Russia to subjugate Eastern 
Europe cannot go unchallenged. 
Both these gentlemen have spent 
years in diplomatic service and are 
authorities on international affairs. 
They realize that the division of 
Europe into spheres of influence 
holds very real danger for the na
tions directly affected and also the 
rest of the world. 

"Not everything that is small is 
a nation"^ states Mr. Moley. We 
wish to add that size is no criter
ion. Russia with its 120 separate 
national groups is a much better 
example of that "hodge-podge of 
races, religions and nationalities" 
than Lithuania, as Mr. Moley is at
tempting to prove. Indeed, Lith
uania with its 85% native stock, 
possessing her own historical tra
ditions, distinct language and cul
ture is a much better integrated 
nation than Russia. 

According to Mr. Moley, Lithua
nia, Latvia and Estonia are <;paper 
n a t i o n s " ,  c r e a t e d  b y  t h e  T r e a t y  o f !  
Versailles, having no "long and le- j 
gitimate national identity". Thir. j 
charge is easily disproved by a! 
glance in any history book. Lith- j 

uania has been a national entity ! 
since the XIII century. No Treaty ! 
of Versailles could have set "n 
"paper states" if their peoples had 
not been willing and capable of j 
fighting for their freedom. Long j 

before the Slavs were ever heard I 
of, the Roman Tacitus (I century 
A. I).) describes the ' peaceful and 
a g r i c u l t u r a l "  L i t h u a n i a n  n a t i o n .  
Yet Mr. Moley would have us be
lieve that the Lithuanians are Slavs 
by origin. Numerous philologists 
and scientists, such as Sauerwein 
and Von Reclus, have proved t^e 
Balto-Lettic group has nothing in 
common with Slavic tribes linguist
ically, ethnologically or culturally. 

, Their language is akin to ancient 
Sanscrit, and their physical type is 
blonde Nordic. 

There is no basis whatsoever for 
Mr. Moley's further statement: 
"After Hitler came into power, 
Lithuania's sympathies 1 e a n e d 
strongly towards Germany". In
deed, Lithuania was the first coun
try in Europe to feel the dancer 
of rising Nazi power in contrast to 
the Great Pawers which were then 
intent on a policy of appeasement. 
In 1934 a Nazi plot was uncovered 
in Lithuania and the ringleaders, 
Neumann and von Sass and their 
accomplices were condemned by the 
Lithuanian authorities in spite of 
German threats and the protests 
of France and England. Nazi pro
paganda was nipped in the bud and 
excluded from Lithuania in the 
same way as the Communist philo
sophy enamating from Russia. 

Mr. Moley's assertion that "in 
19C8, 25 deputies of the Lithuanian 
Diet were Nazis'' is a gross mis
statement, for tit no time did the 
Diet of Lithuania have any Nazis 
in its membership. 

Mr. Moley proceeds: ''These three 
nations have neither by historical 
traditions, nor ethnology, nor by 
proved capacity for self-government 
the characteristics of national life". 
Long historical traditions as a free 
nation and recent independence 
(1918-1940) amply proved Lithuan
ian capacity for self-government. 
On the ruins caused by war and 
foreign occupation, the Lithuanians į 

built a sound economy based on ag
rarian reforms, and the cooperative j 
system. They instituted a complete! 
new administrative, educational and 
communications system. Lithuan- j 
ia's international relations were j 
based on friendship and peaceful! 

cooperation with its- neighbors. 
HoweVer, Polish seizure of Vilnius 
disrupted good relations with Po
land for some time. Impartial ob
servers noted real economic and 
cultural progress and a marked im
provement in the Lithuanian stand
ard of living. 

Mr. Moley's assertion that it 
would be better to permit Russia 
to be responsible for the Baltic 
States is inconceivable to the Bal
tic peoples in view of their expe
rience of Russian Rule: arrests, ex
ecutions, deportations of hundreds 
of thousands of their people to Si
beria, not only under the Czarist 
regime, but also under the Soviet 
occupation of 1940-1941. They have 
had a taste of both Bolshevik "free
dom" and Nazi "liberty", which do 
not recognize any of the human 
freedoms upon which the founda
tions Of democracy rest, and will 
strive for complete national inde
pendence. If the Red armies re
turn to the Baltics, the Lithuanians, 

Latvians and Estonians will fight 
to the death for their freedom, even 
as they are now resisting the bru
tal Nazi occupation, for occupation 
by either of these two Power? 
means national annihilation. 

Lithuania, Latvia and Estonia^ 
which have been devastated by first 
the Soviet and now the Nazi occu
pation, are putting their faith in 
the Atlantic Charter. They should 
be admitted into the membership 
of the United Nations and allowed 
to participate in all deliberations, 
especially those involving post-war 
reconstruction. 

Handing over the Baltic States 
to Soviet Russia will break down 
the confidence in the United States 
by all smyll nations. We are either 
fighting for the freedom of all na
tions, or for the aggrandizement 
of empires and thus sowing the 
seed of future wars. 

P. J. ZURTSŠ, ' 
President,' American Frietldf 

of Lithuania. v • 

Nois Pavėluoti — Nuoširdus Nauju Metu Linkėjimai 

FOREST HILL SERVICE CENTER 
13527 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland 12, Ohio 

IMMmiimmMiiiBimmnNwiwinitMUiNMimMiiwMimwMBmmMmmiiMtiihitwirtmwiwmnimiwMM* 

BENT KADA — DIENĄ ir NAKTJ 
i Kreipdamiesi j musų Laidotuvių Namus galit atlikti vi-
i sus reikalus kas liečiasi del palaidojimo, grabo ir mhų v 

j parinkimo, laikraštyje pranešimo ir kapinių informaciją, 
į ir, jeigu norite, žinokit išanksto visus laidojimo kastus. 

Grabas ir Patarnavimai nuo $100, $175, $225, $215 iki $1000 

L  O  R  E  E  A .  W E L L S  
BEAUTIFUL FUNERALS 

j HOUGH AVE. prie E. 84 St. CEdar 7038 
(•IHililllllltTlillllllSlllllllltltS 

Lietuvių Salėje 
Ateikit j Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, nuo 8 vai. 
lygiai. Paremkit savo klubą ir 
Lietuvių salę. 

AR ŽINA! kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra-
žu Peck's Hall, 1446 E. 82nd St., 
3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Šv. 
Rašto tyrinėtojai. 

AR ŽINAI kad mes dabar gyve
name svieto pabaigoje?—Mat. 24.3. 

AR ŽINAI kad šio svieto kara
lystės gaišta su didžiu trenksmu? 
—Dan. 2:44. 

AR ŽINAI kad Karalystė Dievo 
jau prisiartino?—Luk. 21:31. 

Daug įvairių dalykų sužinosit at
silankę } šias prakalbas paminėtą 
vakarą. (Skelbimas) 

AR ŽINAI kad prasideda didysis 
pasaulio gryžtraatis arba atitaisy
mas?—Ap. darb. 3:20, 24. 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N E  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo daktarų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės i savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

HOTEL STATLER 
Reikalauja VYRŲ del: 

Licensed Firemen 
Maliavotojo 
Vidaus Prižiūrėtojo 
Indų plovimo mašinos 
Operatoriaus 
Skalvimo darbui 
Reikalauja moterų: 
Indų plovimo mašinos 

operatores 
Pastry kepėjos 
Virėjo padėjėjos 

Alga, maistas, uniforma sulyg 
darbo. 
Kreiptis: Employees Entrance 
Užpakalini ineiga. Room 335 

Kasdien 9 iki 6 yni, 

M EB DUODAM IR li&EIčIAM EAGLE STAMPS 

The May Co's Basement 
p f u  

7 
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TURIM VISKO REIKALINGO 
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jusu gCUDIKIUI! 
Kūdikių "Baby Jean" Neperšlampa
mos Kelnės . . švelniai tinka 59c 
Kūdikių Batisto Suknelės . . gra
žiai išsiuvinėtos 1.99 
Kūdikių ir Augesnių šilko Kojinės 
nereg. . . mieros '.i'Ą iki 6'/2 19c 
Kūdikių Vilnoniai šalikai . . mėg
sti ružavi, mėlyni, balti . . 2.99 
Kūdikių Flannelette Blanketai . . 
ružavi arba mėlyni 59 c ir 79c 
Kūdikių Mėgsti Burnai Prausti . . 
balti su apvedžiojimu 0 už 39c 
Kūdikių "Fruit-of-Uc-Loom" Vaikš
čiojimo Kelnės . . vatinės . . 39c 
Neperšlampami Lopšiui Patiesalai, 
tik ruęavos spalvos .. 1.00 

Kūdikių švelnus Marškiniai ir Ki
monos . . . balti su ružavais arba 
mėlynais apvedžiojimais . . 59c 
"Esmond" Blanketai . . mieros 36 
x50 . . apsiulėti. Nereg. 88c 
Kūdikių Mėgsti Vatiniai Marškiniai 
Mieros 2 iki 6 39c 

Apsupami Blanketai . . mieros 30 
x40 . . minkšti ir švelnųB . . 59c 

Kūdikių Megstos Juostos ir Vysty
klai . . minkšti, patogųš, po 29c 

Kūdikių Priėmimo Blanketai . . . 
mieros 27x36, ružavi, arba mėlyni 

4 u4 $1 
"Comfort" Flannelette Parišalai . . 
mieros 27x27 . . . tuzinas $1.39 

šiuos dalykus Nesiunčiaro Paštu nei Telefono Nžsakymais 

The May Go.' Basement 

Bliuskos ir Sweieriai 
95 2 2 

Populiarės su kukarda . . . trum
pom rankovėm, švelnaus ray on crepe 
mėlyna, ružava, balta ir geltona spal-
vi. Mieros 32 iki 38. 

Sloppy-Joe užsimaunami . . . 50% 
vilnos ir 50% rayon. Raudoni, ruža
vi, mėlyni ir geltoni, miercw, 34 iii! 
40 

The May Co. Basement 
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